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1. Bevezetés

A többszintű irányítás témája és az általa felvetett intézményi kérdések nem számítanak új 
jelenségnek. Az Egyesült Királyság például eredetileg megvétózta az 1989-ben elfogadott 
Szociális Chartát, amelyet az 1992. évi Maastrichti Szerződéshez jegyzőkönyvként csatoltak. 
1997-ben az Egyesült Királyság csatlakozott a szociálpolitikáról szóló megállapodáshoz, ami 
lehetővé tette, hogy az szociális fejezetként bekerüljön az 1997. évi Amszterdami 
Szerződésbe. A Schengeni Szerződés egy más jellegű példával szolgál: mivel az EU-
Szerződés nem biztosítja a személyek szabad mozgását lehetővé tevő térség létrehozásának 
jogalapját, 1985-ben egyes tagállamok e kérdéssel kapcsolatban nemzetközi egyezményt 
kötöttek. 1999-ben ez az egyezmény az uniós jogi keret szerves részévé vált (az Amszterdami 
Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv).

Ez is bizonyítja, hogy az európai integráció mindig törekedett arra, hogy megtalálja a helyes 
egyensúlyt az integráció, a bővítések és a politikáinak végrehajtása során tapasztalható, egyre 
növekvő aszimmetria között. A Szerződések rendelkeznek a megerősített együttműködés 
lehetőségéről, és már számos koncepciót alkalmaztak az integráció különböző típusainak 
pontos meghatározásához: differenciált integráció, a koncentrikus körök Európája, változó 
geometriájú integráció, két vagy többsebességes Európa, à la carte Európa és még sok más. 

Az euró egy másik példája annak, hogy az Unión belül bizonyos tagállamok kialakítottak egy 
politikát, és a GMU politikája a többszintű irányítás kérdésének új megközelítését teszi 
szükségessé. Ez éppen az utóbbi időben vált aktuálissá, különösen a gazdasági és 
államadóssági válsággal összefüggésben. 

Valójában az euróövezet kétségkívül az Unió többszintű irányításának legfontosabb példája, 
amelynek vonatkozásában az intézményi fejlemények is a legnagyobb jelentőségűek. A 
jelenlegi válság megoldása során szemtanúi lehettünk kettő, néhány tagállam között létrejött 
kormányközi szerződés elfogadásának. E szerződések bizonyos szempontból mind az 
intézményi, mind a közösségi módszert magukban foglalják. 

Ez a helyzet példátlanul nagy intézményi kihívást jelent, amely további elemzést igényel, 
tekintettel az Unió koherenciájára, életképességére és demokratikus legitimitására fennálló 
jelentőségére és következményeire. „Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos 
problémáiról” szóló saját kezdeményezésű jelentés az Unió intézményi struktúrájának
legfrissebb fejleményével, belső egyensúlyával és demokratikus legitimitásával szándékozik 
foglalkozni. 

Azon intézményi problémák meghatározását és kiemelését követően, amelyeket a választott 
megoldások idézhetnek elő, valamint az említett problémák megoldására vonatkozó 
lehetséges módszerek nyomon követése után a központi témán belül a hangsúly elsősorban a 
jelenlegi Szerződésekben foglalt összes lehetőség kihasználására kerül, másodsorban pedig az 
euróövezet integrációjának, irányítási hatékonyságának és demokratikus legitimációjának 
megerősítését célzó stratégia kidolgozására, egyidejűleg fenntartva a jövőben is az Unió 
egységességét.

Másképpen fogalmazva: e jelentés azt tűzi célul, hogy a költségvetési fiskális paktum utáni 
időszak irányításának állapotával kapcsolatban átfogó vizsgálatba kezdjen és kidolgozzon egy 
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olyan stratégiát, amely középtávon beépíti a gazdasági kormányzást az Unió intézményi 
keretébe, fejleszti az Unió intézményi struktúráját és megszilárdítja demokratikus 
legitimitását, ugyanakkor fenntartja az európai szerkezet egységességét és dinamizmusát.

2. Többszintű irányítás: pontosításra szoruló koncepció

A többszintű irányítást nem szabad összekeverni a többszintű Európával, amely a különböző 
meglévő szintek (nemzeti, regionális, föderális, európai) révén az együttműködést és az 
európai integrációt helyezi a középpontba, alulról felfelé és felülről lefelé haladó 
megközelítés követésével. A többszintű irányítás fontosabb az összes fent említett 
koncepciónál, mivel átfogóbb, ugyanakkor inkább interdiszciplináris jellegű. 

Ezzel összefüggésben elmondható, hogy a többszintű irányítás az Európai Unió olyan 
irányítására vonatkozik, amelyet több párhuzamos, de különböző sebességű integrációs ütem, 
sokféle és egyben összetett struktúrák és intézményi kapcsolatok, a politikai tengely mentén 
különféle hatáskörök és hatalmi szintek, valamint az „input” és „output legitimacy” (a 
demokratikus részvételi folyamaton és a célok teljesítésén alapuló legitimitás) által gyakorolt, 
többközpontú demokratikus ellenőrzés jellemez. A többszintű irányításra ezenkívül a 
különböző politikai rétegek átfedése és aszimmetriája jellemző, amelyek horizontálisan 
tovább terjeszthetők és bővíthetők. 

A többszintű irányítás térhódítása egyaránt bekövetkezett azokban a tagállamokban, 
amelyekben megvan az akarat és a képesség az előrehaladásra, és azokban, amelyek egy adott 
politikai területen nem akarnak részt venni az együttműködés elmélyítésében. Mindezt 
figyelembe véve két jelentős vélemény kezd általánossá válni a többszintű irányítás 
fogalmának meghatározásáról és hatásáról folytatott eszmecserék során: az egyik vélemény 
szerint a többszintű irányítás elengedhetetlen és hatékony eszköz az integrációs folyamat 
folytonosságához és megvalósíthatóságához, olyan eszköz, amely hozzájárul a sokféleség és a 
különböző nézetek összehangolásához és kezeléséhez. Az euróövezet létrehozása például 
adott számú tagállam közös akaratát fejezi ki, amelyek beleegyeztek nemzeti hatáskörük 
átruházásába, mivel meggyőződések szerint az euróövezeti tagsággal járó előnyök nagyobbak, 
mint a kívülmaradás költségei. 

Másrészt a differenciált integráció párhuzamos intézményi struktúrák és széttagolt jogalkotás 
kialakulásához is vezethet, és integrációt bomlasztó tényezővé válhat. Csökkentheti az 
átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság mértékét, mivel minden fontos határozat 
meghozatalára az Európai Tanács és az ECOFIN szintjén kerül sor, ami a demokratikusan 
megválasztott intézmények számára kevés mozgásteret hagy. 

Mindent összevetve a többszintű irányítás olyan irányítási módszerként határozható meg, 
amelynek legfontosabb sajátosságai (az intézmények, a hatáskör és a legitimitás ellenőrzése) 
egymástól függenek a siker és az egyensúly érdekében. Az Európai Unió jelenlegi bizonytalan 
helyzete arra indít, hogy a többszintű irányítást egyaránt tekintsük lehetőségnek és 
kockázatnak, és hogy az eredmények Európája nevében találjuk meg a kettő közötti helyes 
egyensúlyt. 
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3. Prioritásunk: a meglévő Szerződésekben rejlő lehetőségek kiaknázása 

A tényleges – rövid távon megvalósítható, középtávon pedig előnyös – gazdasági és 
monetáris unióhoz vezető ütemterv meghatározásának az alkotmányos jelleg átfogóbb 
felfogásán kell alapulnia. E felfogásnak fel kell tárnia mind az alkotmányos összefüggéseket 
és a válság eredetét, mind pedig azokat az intézményi dilemmákat, amelyekre a válság 
hathatós megoldása érdekében választ kell találni. Kétségtelen, hogy 2010-től kezdve a válság 
erősítette az Unió és azon tagállamok integrációját, amelyek pénzneme az euró. Az eddig 
követett irány azonban nem bizonyult eredményesnek, ellenben növelte az Unió demokratikus 
deficitjét. 

Ez a modell a határozottabb és szigorúbb költségvetési szabályok, valamint a nemzeti 
költségvetés által finanszírozott és szigorú feltételességhez kötött, kormányközi jellegű 
stabilizációs mechanizmus kiépítése közötti kompromisszumon alapul. Amint arra Miguel 
Maduro rámutatott, „a szabályok Uniójának ez a nemzeti demokráciákon alapuló modellje 
alapvetően nem működik hatékonyan, mert tarthatatlan ellentmondást hoz létre a nemzeti 
politikai dimenzió és a GMU hatékony irányításához szükséges politikák európai dimenziója 
között”. 

A saját kezdeményezésű jelentés célja, hogy megkezdje egy olyan elképzelés felvázolását, 
amely a szerepeknek, a feladatoknak és az erőforrásoknak az uniós forrásokon alapuló uniós 
politikák közötti egyértelműbb felosztásán alapul, és amelyeket az uniós demokratikus 
folyamat és a nemzeti politikák, források és demokráciák alapján az uniós intézmények 
irányítanak. Természetesen ez alapvetően inkább föderalista elképzelés – még akkor is, ha 
szövetségi szinten korlátozottak a források és a hatáskörök –, feltételezi, hogy a GMU 
irányításának alapjául az uniós intézmények szolgáljanak, és hogy ennek során 
foglalkozzanak a GMU és az EU közötti aszimmetria, valamint a Szerződésekben 
megállapított hatáskörök és eljárások problémájával is. 

Ebben a tekintetben egyértelműen állást kell foglalnunk amellett, hogy az európai projekt 
egységét és integritását, az uniós intézményeket és a közösségi módszert akarjuk védelmezni, 
amelyek az európai uniós integráció jelentős vívmányaihoz vezettek. Mi nem tekintjük 
alternatívának azt, hogy egy unión belüli Unió jöjjön létre. 

Következésképpen először is az a véleményünk, hogy a meglévő Szerződések biztosítják e 
valódi gazdasági és monetáris unió kialakításának megkezdéséhez szükséges valamennyi 
eszközt, és kiemeljük az EUMSZ 136. cikkében és a „megerősített együttműködésben” rejlő 
lehetőségeket, ugyanakkor azt is, hogy a 352. cikkben foglalt „rugalmassági klauzula” is 
alkalmazható a 136. cikkel vagy a „megerősített együttműködéssel” összefüggésben. 

Másodszor, úgy gondoljuk, hogy a meglévő Szerződések alapján nem csupán nagyobb 
mértékű előzetes gazdasági koordinációra lenne lehetőség, hanem a „többszintű sajátforrás- és 
költségvetési mechanizmussal” kapcsolatos elképzelés is megvalósítható a jelenlegi uniós 
eljárásokon belül.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem mérlegeljük egy valódi GMU kiépítésének 
befejezéséhez a Szerződés módosításának szükségességét.  Ugyanakkor nem csak intézményi, 
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hanem politikai okok miatt is az az álláspontunk, hogy a Szerződés módosítása lehetővé 
tételének éppen hogy nem az a módja, hogy a folyamatot a Szerződés módosításának 
követelésével indítjuk. Ellenkezőleg, a folyamatot azzal kell kezdenünk, hogy a gazdasági és 
monetáris uniót hatékonyabbá tesszük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel újra meg kell 
találni a nagyobb mértékű integrációhoz vezető utat, és különösen azzal, hogy eredményessé 
tesszük a szükséges jelentősebb intézményi reformot: biztosítjuk, hogy a következő európai 
választásoknak egy európai politikai tér legyen az alapja, ahol a polgárok nem csak egyéni 
európai parlamenti képviselőjüket választhatják meg, hanem – európai szintű politikai vita 
keretében – a Bizottságot is. Ez a hatáskörök átadásával kapcsolatos további lépésekhez 
szükséges legitimitás biztosítása érdekében is elkerülhetetlen. Ez a megközelítés történelmi 
párhuzamba állítható az 1989. évi madridi csúcstalálkozó folyományaival, mely 
csúcstalálkozó azt ajánlotta, hogy a gazdasági és monetáris unió fokozatosan, három 
szakaszban jöjjön létre, aminek során az első szakaszt a belső piac megvalósítása, a szorosabb 
gazdasági konvergencia és valamennyi tagállam árfolyam-mechanizmusban (ERM) való 
tagsága alkotja. Ezek közül egyik sem tette szükségessé a Szerződés módosítását vagy a 
Szerződésben új hatáskörök meghatározását. 

Elutasítjuk azt az érvelést, mely szerint az Európai Parlament és a Bizottság állítólag nem 
rendelkezik legitimitással, az euróövezeti tagság és az uniós tagság között meglévő 
aszimmetria miatt. Úgy gondoljuk, hogy erről az aszimmetriáról a Szerződések kifejezetten 
rendelkeznek, nem pusztán a Parlament és a Tanács különböző legitimitása vonatkozásában, 
hanem a lehetséges és már alkalmazott különleges eljárások tekintetében is. Hivatkozunk az 
EUMSZ 136. cikkére, annak 121. cikke (6) bekezdésével összefüggésben, amely lehetővé tesz 
nagyon fontos, kötelező és hathatós jogalkotást az euróövezethez tartozó országok 
vonatkozásában, a Parlamentben az euróövezeten kívüli európai parlamenti képviselők döntő 
szavazataival. Senki nem vitatja a gazdasági kormányzásról szó (hatos) jogszabálycsomag 
érvényességét.

Mivel a demokrácia soha nem tökéletes, a legfontosabb érvelés az alternatívával összefüggő 
problémák vizsgálatára vonatkozik. Megvalósítható alternatívaként nem vennénk számításba 
– Jean-Claude Piris szavaival élve – „a nemzeti parlamentek európai delegációjával” 
kapcsolatos alternatív megoldást. Egy ilyen szerv nem rendelkezne jogalkotási hatáskörrel, 
állásfoglalásait nem tennék közzé a „Hivatalos Lapban”, mindössze vitafórum lehetne. 
Mindaddig, amíg nem hozunk létre egy új nagy intézményt – mintegy másik Parlamentként –, 
sem politikai, sem nemzeti szempontból nem valósulhat meg az arányos képviselet. 

Jelenleg határozott meggyőződésünk, hogy a meglévő Szerződések keretén belül kell folytatni 
munkánkat, valamint megfelelően és széles körűen ki kell használnunk az azok kínálta 
lehetőségeket. Úgy gondoljuk, hogy az uniós intézményeknek kell alkotniuk a megerősített 
együttműködés alapját, és elleneznek bármiféle új kormányközi szerződést. Természetesen 
tisztában vagyunk az ezen irányvonallal, elképzeléssel kapcsolatos problémákkal, 
ellentmondásokkal, dilemmákkal, amelyek talán szintén jelentésünk magját fogják képezni.

További lépésként a Szerződés módosításaira is kiterjedő, ambiciózusabb reformokhoz vezető 
folyamatnak legkorábban a 2014. júniusi európai választások után kell elkezdődnie, amelyet –
amint azt már megállapítottuk – az európai integráció jövőjéről szóló átfogó politikai vita 
platformjául kell felhasználni. A Szerződés jövőbeni átfogó és sikeres módosítására irányuló 
demokratikus konszenzus kiépítésének feltétele az, hogy egy valóban európai politikai térség 
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kialakításának kontextusában teljes mértékben kihasználják a meglévő Szerződések eljárásait 
és rugalmasságát a GMU irányításának gyors javítása céljára.

A Szerződések már most is megfelelő eljárásokat írnak elő a többszintű irányításhoz, amelyek 
az Unió jogi és intézményi rendje integritásának veszélyeztetése nélkül lehetővé tennék a 
valódi GMU-hoz közelebb történő elmozdulást, a kifejezetten azokra a tagállamokra 
vonatkozó költségvetési és gazdaságpolitikái rendelkezések elfogadásával, amelyek 
pénzneme az euró, továbbá a tagállamok között az Unió nem kizárólagos hatáskörei keretében
a megerősített együttműködés létrehozásával.

Az Uniónak arra kell törekednie, hogy a GMU irányítását beillessze az Unió intézményi 
keretébe, ami az említett irányítás eredményességének, valamint a nemzeti és európai 
politikák közötti jelenlegi politikai szakadék áthidalásának előfeltétele. 

4. Az Európai Unió irányításának javítása érdekében mit lehet megvalósítani a meglévő 
európai Szerződések keretében?

4.1. A részvételi (demokratikus) legitimitás megszilárdítása

Válság idején, amikor népszerűtlen intézkedésekre van szükség, még inkább meg kell ragadni 
a legitimitás eszközeit. A demokratikus legitimitás alapelveit – úgymint az 
elszámoltathatóságot és a képviseletet – európai szinten kell megszilárdítani. Ebben a 
vonatkozásban rendkívül fontos, hogy a végrehajtó szerv (az Európai Bizottság) már most is 
elszámolási kötelezettséggel tartozik az Európai Parlament felé, amely az Unió polgárait 
képviseli (az EUSZ 10 és 14. cikke). A Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek 
tartozik felelősséggel (az EUSZ 17. cikkének (8) bekezdése).

Továbbá a Parlament „az európai parlamenti választások figyelembevételével” választja meg 
a Bizottság elnökét (az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése). A 2014. évi európai választások 
után első alkalommal kerül sor az EUSZ 17. cikke (7) bekezdésének alkalmazására, és ha 
helyesen alkalmazzák, megszilárdíthatja az elszámoltathatóság és a képviselet elvét, és ilyen 
módon a legitimitás erősebb eszközeit biztosítja az Unió számára az előttünk álló 
kihívásokkal való szembenézéshez. Ez az alkotmányos kontextus minden jelentőségét az 
EUSZ 17. cikkének (6) és (7) bekezdéséről szóló nyilatkozatnak tulajdonítja, amelyet a 
Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához mellékeltek.  

E nyilatkozat szerint az Európai Parlament és az Európai Tanács közös felelősséggel tartozik 
az Európai Bizottság elnökének megválasztásához vezető folyamat zavartalan 
lebonyolításáért. Ezért az Európai Parlament és az Európai Tanács képviselői az Európai 
Tanács határozatát megelőzően – a legmegfelelőbbnek ítélt keretek között – lefolytatják a 
szükséges konzultációkat. E konzultációk során a Bizottság elnöki posztjára jelöltek szakmai 
hátterére kell összpontosítani, figyelembe véve az európai parlamenti választásokat. E 
konzultációk részletes szabályai az Európai Parlament és az Európai Tanács által kellő időben 
elfogadott közös megegyezéssel határozhatók meg. 
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4.2. A jelenlegi Szerződések alapján potenciálisan a GMU mélyítését szolgáló jogalapok

Elég egy pillantást vetni a jogalapok következő listájára annak felismeréséhez, hogy a 
Lisszaboni Szerződés gazdag eszköztárat biztosít a gazdasági és monetáris unió 
elmélyítéséhez. 

– Az EUMSZ 53. cikke szolgál jogalapul a letelepedési jogot érintő irányelvek rendes 
jogalkotási eljárás keretében történő kibocsátáshoz. A 62. cikk a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára teszi alkalmazhatóvá rendelkezéseit. A jövőben mindkét jogalap a kölcsönös 
gazdasági függőség további megerősítését segítheti elő a világ GDP tekintetében mindeddig 
legnagyobb piacán belül még rejtett, hatalmas lehetőségek maradéktalan kihasználása 
érdekében.

– Az EUMSZ 114. cikke a belső piac megteremtésére és működésére vonatkozó törvényi 
rendelkezések harmonizációjára irányuló intézkedések – szintén rendes jogalkotási eljárás 
keretében történő – elfogadásának jogalapját képezi.

– Az EUMSZ 125. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a Tanács számára, hogy az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt követően meghatározza a 123. és a 124. cikkben 
megállapított, a folyószámlahitel nyújtására és a kiváltságos hozzáférésre vonatkozó tilalmak 
alkalmazásával kapcsolatos fogalmakat. Ezt a jogalapot már két rendelet1 elfogadásához 
alkalmazták.

– Az EUMSZ 126. cikkének (14) bekezdése lehetővé teszi a túlzott hiány esetén követendő 
eljárásról szóló 12. jegyzőkönyv alkalmazására vonatkozó szabályok és fogalmak elfogadását.
Ugyanezen rendelkezés egyszerűsített eljárást hoz létre a jegyzőkönyv módosítására. Az 
Európai Parlamenttel konzultációt kell folytatni2.

– Az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése ad jogalapot az Európai Központi Banknak a 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön 
feladatokkal történő megbízásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslathoz és az 
Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön 
feladatokkal történő felruházásáról szóló 1096/2010 rendeletre irányuló bizottsági javaslathoz. 
Az Európai Parlamenttel, valamint az Európai Központi Bankkal konzultációt kell folytatni.

– Az EUMSZ 136. cikke rendelkezik a csak az euróövezet tagállamaira vonatkozó 
intézkedések elfogadásáról, költségvetési fegyelmük felügyeletének és összehangolásának 
erősítése és a rájuk vonatkozó gazdaságpolitikai iránymutatások megállapítása érdekében. 
Ezen intézkedéseknek mindazonáltal összeegyeztethetőnek kell lenniük az Unió egészére 
vonatkozóan elfogadottakkal. E cikk azonban csak a 121. és 126. cikken alapuló intézkedések 
elfogadásáról rendelkezik. Ha az euróövezet tagállamai más jogalapok alapján kívánnak 
egyedi intézkedéseket elfogadni, a megerősített együttműködést kellene alkalmazniuk. 

– Az EUMSZ 138. cikke szolgál az euró nemzetközi pénzrendszerben elfoglalt helyének 

                                               
1 A Tanács 3603/93/EK és 3604/93/EK rendelete.
2 Ez volt a jogalapja a gazdasági kormányzásról szóló (hatos) jogszabálycsomag egyik rendeletének, a 
1177/2011 tanácsi rendeletnek.
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biztosítására. Az Európai Parlament bevonásáról azonban nincs rendelkezés, és a Tanácsnak 
csak azok a tagjai vehetnek részt a szavazásban, akik az euróövezet tagállamait képviselik.

– Az EUMSZ 175. cikke az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának erősítésével 
kapcsolatos, a 174. cikkben említett célokra hivatkozik, és a strukturális alapok, az Európai 
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök révén megvalósított fellépésről 
rendelkezik.

– Végül, de nem utolsósorban az EUMSZ 352. cikke – amelyet az európai integráció 
különböző történelmi szakaszaiban széles körben, és nem feltétlenül „beleértett hatáskörre 
vonatkozó klauzulaként” alkalmaztak – szintén alkalmas lehet általános jogalapul. A klauzula 
például alkalmazható lehet egy európai kincstári hivatal létrehozására.

4.3. A jelenlegi Szerződések alapján potenciális költségvetési többletkapacitás létrehozásának 
módozatai1

Az Európai Tanács elnökének 2012. június 26-i és 2012. október 12-i jelentése egyaránt 
említi a költségvetési többletkapacitást és „végső soron egy költségvetési szervnek, például 
egy kincstári hivatalnak az euróövezet szintjén történő létrehozását”. Ez a költségvetési 
kapacitás olyan „új költségvetési funkciókat támogatna, amelyekre nem terjed ki a többéves 
pénzügyi keret”. Jóllehet egy ilyen határozat nem előzheti meg a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló határozatot, az említett kapacitásnak az Unió 
jelenlegi jogi keretén belül történő létrehozására három módozat képzelhető el. 

Először is – a közösségi módszert alkalmazva – a költségvetési többletkapacitás kialakítható 
az euróövezet tagállamainak hozzájárulásából finanszírozandó új saját forrás és a 
költségvetési kapacitás funkcióinak finanszírozására szolgáló új költségvetési fejezet 
létrehozásával. Ez a koncepció azonban szükségessé tenné a fiskális kapacitás többéves 
pénzügyi keretbe történő beépítését, mivel az EUMSZ 312. cikkének (1) bekezdése kimondja, 
hogy az Unió éves költségvetésének összhangban kell lennie a többéves pénzügyi kerettel.

Másodszor az euróövezet központi költségvetése az Unió költségvetésén kívüli alap is lehet, 
és a végrehajtást a Bizottság végezheti. E módozat modelljéül az Európai Fejlesztési Alap 
szolgálhat. A harmadik módozat az Unió költségvetésén kívüli alap létrehozása lenne, 
amelynek végrehajtása egy új önálló ügynökség feladata lehetne. Egy ilyen alap a 
következőképpen hozható létre: a) az EUMSZ 352. cikke alapján és az euróövezet tagállamai 
megerősített együttműködésének keretében, vagy b) egy nemzetközi egyezmény alapján. 

Az azonban egyértelmű, hogy minden olyan kivételt, amely különösen az Európai Parlament 
(és a Tanács) költségvetési hatáskörét korlátozza, szigorúan a jelenlegi Szerződések alapján 
kell értelmezni, mert az EUMSZ 310. cikke (1) bekezdésének az a célja, hogy biztosítsa e két 
intézmény – amelyek egyike a Parlament, az uniós polgárok képviseleti szervek –
költségvetési hatásköreinek védelmét. Tehát a költségvetési kapacitásnak a többéves pénzügyi 

                                               
1 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, EP C. Politikai Főosztály, 2012. 
november.
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kerettől való különválasztása (amint azt az időközi jelentés sejteti) súlyos intézményi 
következményekkel járna. Ha a jogalapot megteremtő jogi aktus nem biztosít felügyeleti 
szerepet az Európai Parlament számára, ez a Parlamentnek – EUMSZ 310. cikke – által 
védelmezett költségvetési szuverenitása sérelmét jelentené. Ha azonban az Európai Parlament 
megkapná ezt a szerepet, ezt a szerepkört (az Unió 10. és 14. cikke alapján) az Unió
polgárainak, és nem a polgárok bizonyos csoportjának – történetesen az euróövezet tagállamai 
állampolgárainak – képviseleti szerveként kellene betöltenie. Összefoglalva az Európai 
Parlament költségvetési szuverenitásának megőrzése azt jelenti, hogy a szükséges belső 
megállapodások révén az összes európai parlamenti képviselő által gyakorolt demokratikus 
ellenőrzés fennmarad az Unió valamennyi bevétele és kiadása tekintetében.

4.4. A fiskális paktum beépítése az uniós jogi keretbe

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződés (a fiskális paktum) teljes mértékben alkalmazandó azokra szerződő felekre, 
amelyek pénzneme az euró. Az EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdése szerinti eltérést, illetve 
az európai uniós szerződésekhez csatolt, az egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről szóló 
(16. sz.) jegyzőkönyvben meghatározott mentességet alkalmazó azon szerződő felek 
viszonylatában, amelyek a Szerződést megerősítették, a szerződést attól a naptól kezdődően 
kell alkalmazni, amelyen a szóban forgó eltérést vagy mentességet megszüntető határozat 
hatályba lép, kivéve ha az érintett szerződő fél nyilatkozatot tesz, mely szerint a Szerződés III. 
és IV. címének a rendelkezéseit részben vagy egészben magára nézve már korábban 
kötelezőnek kívánja tekinteni.

A Szerződés az Európai Unió szerződő felektől eltérő tagállamai számára csatlakozásra nyitva 
áll. A Szerződés 16. cikke szerint a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb öt éven belül, az annak végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatok értékelése alapján meg kell tenni a szükséges lépéseket az EUSZ-
nek, illetve az EUMSZ-nek megfelelően a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról 
szóló szerződés szövegének az Európai Unió jogi keretébe való belefoglalása érdekében.

4.5. Kiindulás a Thyssen-jelentés megállapításaiból

A plenáris ülés 2012. november 20-án elfogadta a Thyssen-jelentést1, amely az Európai 
Parlament hivatalos álláspontját képezi „a valódi gazdasági és monetáris unió” tekintetében. 
A jelenlegi Szerződésekben foglalt, az Unión belüli irányítás fejlesztésére vonatkozó 
lehetőségek feltárása során a jelentés megállapításaiból hasznos inspirációk nyerhetők, 
különösen a következő területekkel kapcsolatban.

- Az EUMSZ 121. cikke rendelkezik arról, hogy a tagállamok közös érdekű ügynek 
tekintik gazdaságpolitikáikat és azokat a Tanácsban összehangolják; azon tagállamokat, 
amelyek szolidaritásra szólítanak fel, kötelezni kell, hogy vállalják a költségvetési 

                                               
1 Az Európai Parlament 2012. november 20-i állásfoglalása az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai 
Központi Bank és az eurócsoport elnökeinek „A valódi Gazdasági és Monetáris Unió felé” című jelentésére 
vonatkozó, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal (P7_TA-PROV(2012)0430).
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területen, valamint országspecifikus ajánlásaikban meglévő és az európai szemeszter 
értelmében fennálló kötelezettségeik végrehajtására vonatkozó felelősséget. A meglévő 
Szerződések szerint azon tagállamok költségvetési fegyelmének összehangolása és 
felügyelete, amelyek pénzneme az euró, kötelezővé tehető és az Európai Unió 
Bíróságának ellenőrzése alá vonható pusztán az EUMSZ 136. cikke alapján, annak 121. 
cikke (6) bekezdésével összefüggésben. Alkotmányos szempontból azonban ezt a lépést 
csak akkor kellene fontolóra venni, ha jelentősen erősítené a Parlament szerepét az 
EUMSZ 121. cikke (3) és (4) bekezdésének részletes végrehajtása tekintetében, valamint 
a többoldalú felügyeleti eljárásnak az EUMSZ 290. cikke alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén történő kiteljesítése és végrehajtása érdekében. 

 A GMU irányításának foglalkoztatás- és szociálpolitikai vonatkozásai az EUMSZ 9., 151. 
cikke és 153. cikkének (1) bekezdése révén erősíthetők meg.

 A Szerződések számos „áthidaló (passerelle)” klauzulát biztosítanak, amelyek igénybe 
vehetők:  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének (7) bekezdése 
különleges eljárásról rendelkezik azon jogi aktusok elfogadása tekintetében, amelyek 
esetében az EUMSZ a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően különleges jogalkotási 
eljárást ír elő, és az EUMSZ 333. cikke is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek 
lehetővé teszik a rendes jogalkotási eljárás alkalmazását a megerősített együttműködéssel 
összefüggésben.

 Az EKB Szerződésen alapuló, operatív függetlensége a monetáris politika területén 
továbbra is a GMU és a közös valuta hitelességének sarokköve; az ESM-nek bizonyos 
körülmények között képesnek kell lennie arra, hogy nehéz helyzetben lévő bankok 
számára közvetlenül finanszírozást biztosítson. 

 Fejleszteni kell az európai szemeszter legitimitását, átláthatóságát és hatékonyságát A 
meglévő jogi keretet maradéktalanul alkalmazni kell annak biztosítása érdekében, hogy a 
szemeszter valamennyi szakaszára kiterjedjen a teljes körű demokratikus ellenőrzés.

 A banki felügyeleti tevékenységekre vonatkozóan demokratikus parlamenti ellenőrzést 
kell létrehozni, és ezért a bankunió megvalósításával kapcsolatban az első és legsürgősebb 
feladat a közös felügyeleti mechanizmus működőképessé tétele. 

 A nehéz helyzetben lévő bankok életképességének helyreállítása és a nem életképes 
pénzügyi intézmények szanálása céljából közös európai helyreállítási és szanálási 
rendszert kell létrehozni, ideális esetben a közös felügyeleti mechanizmus 
érvénybelépésével párhuzamosan.

 A valódi gazdasági és monetáris unió nem korlátozódhat egy szabályrendszerre, hanem 
csak konkrét saját forrásokon (beleértve a pénzügyi tranzakciós adót) alapuló, nagyobb 
költségvetési kapacitást kíván meg, amelynek az uniós költségvetés keretében a 
növekedést és társadalmi kohéziót kell támogatnia, orvosolva a közvetlenül a monetáris 
unióhoz kapcsolódó egyensúlyhiányt, strukturális divergenciákat és pénzügyi 
vészhelyzeteket, illetve az uniós költségvetés közös politikák finanszírozására irányuló 
hagyományos funkcióinak sérelme nélkül (311. cikk, mely kvázi-alkotmányos eljárást ír 
elő). Lehetséges a költségvetési kapacitásnak a pénzügyi tranzakciós adót létrehozó 
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megerősített együttműködés révén történő növelése is, ami növelheti az ESM 
költségvetését. Az euróövezet költségvetésére vonatkozó elképzelés az uniós költségvetés 
egységessége és egyetemlegessége elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdéseket 
vethet fel1. Az 1. jegyzőkönyvben foglalt, a nemzeti parlamentek közötti és az Európai 
Parlamenttel való együttműködésre vonatkozó lehetőség még inkább kiaknázható a 
nemzeti parlamentekkel való együttműködés erősítése céljából, az ilyen együttműködés 
azonban nem tekinthető egy új vegyes parlamenti szerv létrehozásának, amely 
demokratikus és alkotmányos szempontból eredménytelen és illegitim lenne.  Uniós szintű 
parlamenti szervként az Európai Parlament rendelkezik teljes legitimációval a GMU 
megerősített és demokratikus irányításához. Az euró az Európai Unió pénzneme, az 
Európai Parlament az Európai Unió parlamentje, tehát az Európai Parlament az európai 
gazdasági és monetáris unió parlamentje.

 Az ESM-nek az uniós jogi keretbe a rugalmassági klauzula (az EUMSZ 352. cikke) révén, 
az EUMSZ felülvizsgált 136. cikkével összefüggésben történő beépítése még akkor is 
lehetséges megoldásnak tekinthető, ha számos jogi aggályt vet fel.

 Az egyre szorosabb gazdasági, adóügyi és költségvetési unión belül még többet kell tenni 
az adózási rendszerek összehangolása, valamint a tagállamok közötti ártalmas adóverseny 
kezelése érdekében, amely egyértelműen ellentétes a belső piac logikájával. A 
megerősített együttműködést gyakrabban kell alkalmazni az adózás területén (például egy 
közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) vagy egy pénzügyi tranzakciós adó 
létrehozására), mivel a harmonizált adózási keretrendszerek fokozzák a költségvetési 
politikai integrációt. 

 Az ESM-nek fejlődése során egyre inkább el kell mozdulnia a közösségi módszer alapján 
megvalósuló irányítás felé, és az Európai Parlament felé elszámoltathatónak kell lennie. A 
kulcsfontosságú döntéseket – így például pénzügyi támogatás tagállamoknak történő 
odaítélését, valamint a megállapodások megkötését – az Európai Parlamentnek 
megfelelően meg kell vizsgálnia.

5. Melyik legyen a jövő Uniója?

5.1. A téves kettősségek elkerülése

Az Unió jövőjével kapcsolatos elképzelések kialakítása során el kell kerülni azt a csapdát, 
hogy a tagállamokat két mesterséges, egymással szemben álló csoportba osszuk. Ilyen 
mesterséges szétválasztás lehet az, amikor a tagállamokat „bent lévőkre” és „kívül 
maradókra” osztjuk fel, azaz egy adott pillanatban az euróövezetbe tartozókra és az 
euróövezeten kívüliekre. E kettős felosztásnak még rosszabb formája az, amikor az uniós 
polgárokat soroljuk csoportba annak megfelelően, hogy euróövezeti tagállam állampolgárai 
vagy sem. 

A valóságban a meglévő politikai, gazdasági és jogi felosztások dinamikusabbak, 
összetettebbek és árnyaltabbak. Az EUSZ 3. cikkének (4) bekezdése szerint „Az Unió egy 
gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek fizetőeszköze az euró”. E rendelkezés az 
                                               
1 Lásd a fenti 4.3. pontot.
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Unió egészére vonatkozik, mert az egyes (és nem csupán az euróövezethez tartozó) 
tagállamok gazdaságának állapota tényleges kihatással van a közös valuta értékére, 
ennélfogva arra, hogy valamennyi tagállam gazdaságpolitikáját közös érdekű ügynek kell 
tekinteni és azokat össze kell hangolni a Tanácsban, valamint hogy valamennyi tagállamnak 
kötelessége, hogy gazdaságpolitikáját az Uniónak az EUSZ 3. cikkében meghatározott 
célkitűzései eléréséhez való hozzájárulás érdekében folytassa1

A Szerződés „Átmeneti rendelkezések” című fejezete foglalkozik azon tagállamokkal, 
amelyek pénzneme még nem az euró, és amelyek nem rendelkeznek kívülmaradási joggal.  
Megállapítja, hogy e tagállamokra „eltéréssel rendelkező tagállamként” kell hivatkozni, amíg 
a Tanács nem határoz úgy, hogy teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket (az 
EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdése). Ugyanezen cikk megadja a Szerződés azon 
rendelkezéseinek tételes felsorolását, amelyek nem alkalmazható e tagállamokra. E 
szakaszban – amelyet az elsődleges jog átmenetinek tekint – az eltéréssel rendelkező 
tagállamok árfolyam-politikájukat közös érdekű ügyként kezelik2, kölcsönös 
segítségnyújtásra jogosultak, ha nehézségekkel küzdenek vagy súlyos fenyegető nehézségek 
esetén3, és ha hirtelen fizetésimérleg-válság lép fel, védintézkedéseket tehetnek4. Az eltéréssel 
rendelkező tagállamok által a gazdasági és monetáris unió megvalósítására vonatkozó 
kötelezettségeik teljesítésében megtett előrehaladásról rendszeresen jelentés készül5. Ezen 
túlmenően, amennyiben és ameddig vannak eltéréssel rendelkező tagállamok, az Európai 
Központi Bank harmadik döntéshozó szerveként fel kell állítani az EKB alapokmányának 
Általános Tanácsát6.

Így az eltéréssel rendelkező tagállamok az elsődleges jog alapján kötelesek állandó 
erőfeszítéseket tenni mindaddig, amíg a Tanács meg tudja vizsgálni, hogy az euró 
bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítését elérték. Ezzel szemben a kívülmaradási joggal 
rendelkező tagállamok maguk dönthetik el, hogy ezt az utat választják-e. A 15. sz. 
jegyzőkönyv 1. pontja kiköti, hogy „az Egyesült Királyság nem köteles bevezetni az eurót, 
hacsak nem értesíti a Tanácsot arról, hogy ezt kívánja tenni”. Az Egyesült Királyság fenntartja 
a monetáris politika területén a nemzeti joga szerint fennálló hatásköreit. A 16. sz. 
jegyzőkönyv szerint Dánia mentességben részesül, melynek joghatása, hogy „a Szerződésnek, 
valamint a KBER alapokmányának az eltérésekre vonatkozó cikkeit és rendelkezéseit Dániára 
is alkalmazni kell.” A mentesség megszüntetését kizárólag Dánia kérelmére lehet 
kezdeményezni.

Figyelembe véve e rendelkezéseket, megfelelőbb munkahipotézis lenne az, hogy valamennyi 
tagállamot a szabályközösség részének kell tekinteni, amennyiben a szabályok a gazdaság- és 
monetáris politika területén differenciáltak, és amennyiben a rendelkezésre álló források is 
potenciálisan differenciáltak. E közösség bizonyos rétegeit is differenciálni lehet azon 
jogalany tekintetében, amely jogosult kimondani a döntést a differenciált szabályok adott 
csoportjához való csatlakozás vonatkozásában: az eltéréssel rendelkező tagállamok esetében a 

                                               
1 Vö. az EUMSZ 120. és 121. cikkével
2 Az EUMSZ 142. cikke.
3 Az EUMSZ 143. cikke; ilyen kölcsönös segítségnyújtás nem alkalmazható azon tagállamokra, amelyek 
pénzneme az euró.
4 Az EUMSZ 144. cikke.
5 Az EUMSZ 140. cikke.
6 Az EUMSZ 141. cikke.
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Tanács ez a jogalany, a kívülmaradási joggal rendelkező tagállamok esetében pedig maga a 
tagállam. Ilyen módon a „bent lévők” és „kívül maradók” helyett a többszintű szabályok és 
források dinamikus közösségére kell a hangsúlyt fektetni.  

Egy másik kerülendő kettősség a jelenlegi állapot és a „valódi föderalizmus” egyértelmű és 
szilárd elméleti elkülönítése. A gazdasági kormányzás megerősítésének nem az a tétje, hogy 
hirtelen, ugrásszerűen megvalósuljon a teljes körű föderalizmus, a kérdés inkább az, hogy 
mikor, hogyan és milyen áron kell bevezetni bizonyos, inkább föderalista jellegű 
szempontokat. 

 5.2. A Szerződés módosítása felé vezető úton

A GMU irányítása a jövőbeni általános intézményi és döntéshozatali egyensúly 
szempontjából kulcsfontosságú tényező. Az Unión belül valódi gazdasági és monetáris unió 
megvalósítása középtávon egy szerződésmódosítás elvégzését fogja igényelni. Az euróövezet 
megfelelő működése szükségessé fogja tenni, hogy a tagállamok elfogadják, hogy 
szuverenitásuk bizonyos vonatkozásait át kell adniuk. A tagállamoknak meg kell érteniük, 
hogy túlzott államadósságuk miatt már elvesztették szuverenitásuk egy részét, és hogy a 
visszaszerzés egyetlen módja, ha beleegyeznek, hogy szuverenitásuknak legalább egy részét 
európai szinten megosztják. Az államadósság-válság megmutatta azon állítás korlátait, mely 
szerint „a nemzeti pénznem meggyalázása jobbnak tűnhet a halálánál”1. 

Amennyiben új hatáskörök kerülnek átruházásra uniós szintre vagy kialakításra uniós szinten, 
illetve ha új uniós intézmények kerülnek létrehozásra – biztosítani kell a Parlament által 
biztosított megfelelő legitimitást, az általa végzett megfelelő demokratikus ellenőrzést és a 
felé való elszámoltathatóságot. Ezért a következő európai választásokat követően sort kell 
keríteni egy Konventre, a Konventre való előkészületeket pedig már a következő európai 
választások előtt el kell kezdeni.

A Szerződés jövőbeni módosítása mindenekelőtt arra irányulhatna, hogy lehetővé váljon az 
intézményi és költségvetési eljárásokban alkalmazandó szabályok további differenciálása. 
Ezzel kapcsolatban visszautalhatunk a munkahipotézisre, amely a tagállamokat a többszintű 
szabályok, de egyben a források közösségéhez is tartozónak tekinti. 

Egy másik gondolatmenet ahhoz kapcsolódhatna, hogy miként lépjünk túl az egyhangúsággal 
történő döntéshozatali eljáráson. A többszintű források által támogatott, többszintű szabályok 
közösségében lehetségesnek kell lennie a vétójog kiiktatásának annak érdekében, hogy 
anélkül haladhassunk előre az integráció terén, hogy arra köteleznénk a részt venni nem 
kívánó tagállamokat, hogy az „ez van vagy semmi” közötti nehéz választással 
szembesüljenek. A következő kérdésekkel kapcsolatban további gondolatok vethetők fel. Az 
EUMSZ 2. cikke (2) bekezdésének és 4. cikkének értelmében a gazdaságpolitikának a 
megosztott hatáskörök közé kellene-e tartoznia? Ha igen, a rendes jogalkotási eljárás legyen 
alkalmazandó? A megerősített együttműködés bővüljön-e ki olyan módon, hogy az Unióra 
több hatáskört átruházását tegye lehetővé?  

Az Európai Unió hosszú távú stratégiai iránya az alábbi témákra és elvekre is hangsúlyt 
                                               
1 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87. o.
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fektethet, amelyek közül néhánnyal már a fent említett, 2012. november 20-i állásfoglalás is 
foglalkozott:

 A GMU nem önmagában vett cél, hanem inkább eszköze az uniós és tagállami 
célkitűzések elérésének, különös tekintettel a kiegyensúlyozott és fenntartható 
növekedésre, valamint a magas szintű foglalkoztatásra; A társadalmi integráció és 
szolidaritás az európai szociális modell és a teljes európai integráció alapját alkotja, és 
ezeket az Unió egyetlen jövőbeli reformjából sem lehet kihagyni.

 Az európai szemesztert és a gazdasági párbeszédet az uniós intézményi keret részének kell 
tekinteni, és a Szerződés bármilyen módosításának az európai szemeszter integrálására 
kell törekednie, a közösségi módszer előmozdításával.

 A GMU jelenlegi kormányközi struktúrája a demokratikus legitimáció súlyos hiányát 
jelképezi. A közös valuta csak akkor stabilizálható, ha a tagállamok hajlandók 
költségvetési politikáikkal kapcsolatos hatásköreiket uniós szintre átadni. A kormányközi 
módszer korlátaihoz érkezett, és nem alkalmas a demokratikus és hatékony 
döntéshozatalra a XXI. században. Végső soron – a szolidaritás ösztönzése és az európai 
projekt folytatása mellett – a politikai unió a válságok túlélésének kulcsa.

 A nemzeti parlamenteknek még azelőtt el kell kezdeniük kormányuk pénzügyi és 
reformterveinek előkészítési folyamatát, mielőtt ezeket az EU elé terjesztenék. Ezt a 
határozott felelősséget hozzá lehet adni a nemzeti parlamentek által az EUSZ 12. cikkének 
rendelkezései alapján ellátott feladatokhoz.

 A kemény magot alkotó és a peremen elhelyezkedő uniós országok közötti növekvő 
megosztottság nem válhat tartóssá. Olyan állandó keretet kell létrehozni, amelyben a 
nehézségekkel küzdő tagállamok a többi tagállamtól származó, szolidaritáson alapuló 
támogatásra számíthatnak.

 A Szerződések módosítása – amelyet később egy Konventnek meg kell vizsgálnia – egy 
valódi GMU keretét az Unió kompetenciáinak növelésével valósítja meg, különösen a 
gazdaságpolitika területén, és azáltal, hogy nem csupán az Unió költségvetési kapacitását 
erősíti meg, hanem a szolidaritást is, a Bizottság szerepét és demokratikus 
elszámoltathatóságát, valamint a Parlament kiváltságait. Ezzel kapcsolatban azon is el kell 
gondolkodni, hogyan erősíthető meg a Bizottság elszámoltathatósága (az interpelláció 
jogának, a biztosok Európai Parlament előtti egyéni felelősségének bevezetésével, stb.)? 

 A Szerződés jövőbeni módosításai soha nem zárhatják ki a belépés jogát („opt-ins”) a 
tagállamok vonatkozásában, és garantálniuk kell az Unió integritását. 

6. Előzetes következtetések

Mivel egy tényleges politikai tekintély hiánya csökkenti az Uniónak az euróövezet 
irányításával kapcsolatos hatékonyságát és hitelességét, valamint azon képességét, hogy 
ahelyett, hogy a pénzügyi piacok irányítják, az Unió irányítsa a pénzügyi piacokat, 
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egyértelműnek tűnik, hogy az irányítás sikeres modellje az Unióra és az euróra vonatkozó 
politikai tekintély kiépítésétől függ. E politikai tekintélyt a közös alkotmányos normákon 
alapuló demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság iránti igényre kell építeni, és ezen 
alapelveket kell hajtóerőnek tekinteni, ami az európai integráció által termelt javakkal 
kapcsolatos pénzügyi szolidaritás előfeltétele. A pénzügyi szolidaritást el kell választani a 
tagállamok közötti pénzügyi transzferektől, és annak az európai integráció folyamata által 
elért gazdasági növekedés termékének kell lennie, valamint az integráció előnyeinek az összes 
európai polgár közötti igazságos elosztásával kapcsolatos célt kell irányadónak tekintenie. 

Végezetül ezt a nagyobb mértékű politikai integrációra vonatkozó felhívást nem szabad 
keserű pirulaként tálalni, amelyet annak érdekében kell lenyelni, hogy lehetőségekhez képest 
a leginkább megóvjuk európai életmódunkat. Ebben az értelemben lehetséges, hogy nem 
kisebb feladattal állunk szemben, mint hogy újra álmodjunk egy európai álmot, amely egyszer 
„egy olyan generáció és vezetői [szelleméből indult ki], akiket a személyes tapasztalataik arra 
tanítottak, hogy az európai álom alternatívája a közelmúlt európai rémálma”1. A politikai 
Unió legitimitása nem pusztán az energián és a teljesítményen, a folyamaton és az 
eredményeken, hanem az erkölcsi narratíván, egy lenyűgöző jövőképen is alapul.

                                               
1 J Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999., 8. o.


