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II. 1. Az álomból valóság lesz 

 

Az európai államok összefogásának eszméje nem új keletű. Több száz éve 

foglalkoztatja az államférfiakat, politikusokat, filozófusokat az – elsősorban a béke 

érdekében megvalósítandó – együttműködés, a konföderáció gondolata. Az első 

világháború után felerősödtek a páneurópai törekvések, de konkrét lépések nem 

születtek. Az álom gyakorlati megvalósításának lehetősége csak a huszadik század 

derekán, az integrációs kísérletek elkezdésével és két világégés tanulságával 

tekinthető tudatosan vállalt feladatnak. Az európai integráció az a folyamat, 

amelynek során a nemzetek tudatos együttműködéssel igyekeznek javítani 

teljesítményüket, összehangolni működésüket. A résztvevők saját akaratából 

létrejött, és az államok érdekképviseletét is zökkenőmentesen megoldó 

államszövetségi rendszer gondolata a Római Birodalom óta foglalkoztatja Európa 

legjelesebb gondolkodóit.1 Koruk jeles filozófusai belátva, hogy Európa államai az 

elzárkózó politikával semmire sem juthatnak, nem egy alkalommal jelezték, hogy az 

egyesülés nagyon sokat lendítene a térség gazdasági és társadalmi fejlődésén. Úgy 

látták, hogy koruk intézményei fölött eljárt az idő, és indítványozzák, hogy a 

nemzetállamok csúcsszerveit egy nemzetek feletti hatalomnak kellene felváltania. 

Sajnos a gondolat felvetésénél nem jutottak tovább, illetve a gyakorlati 

megvalósításra vonatkozóan nem tudtak kivitelezhető alternatívát ajánlani. A 

legéletképesebb elképzelések a XX. században születtek. Aristide Briand2 francia 

külügyminiszter 1929-ben, Winston Churchill pedig 1932-ben az újabb háború 

elkerülésének lehetséges eszközét az Európai Egyesült Államok létrehozásában látja. 

Churchill annyira komolyan hitt meggyőződésében, hogy a második világháború 

után is széleskörű kampányt folytatott a kérdés támogatása érdekében. Ami a szavak 

erejét illeti, feltétlenül az alapítók között kellene számon tartania az utókornak, más 

kérdés viszont, hogy valós politikai hatalom nélkül és a föderációs tendenciák 

ellenzőjeként életképes megvalósítási tervekkel nem állt-e elő. 

Úgy tűnik, nem véletlen, hogy az európai államok több száz esztendős 

fennállása során pont a két világháború közötti időszakban merült fel az országok 

egyesülésének gondolata. Ennek politikai és gazdasági okai egyaránt vannak. Az első 

világháború után nyilvánvalóvá vált, hogy az európai államok egyre csak veszítenek 

hatalmukból. Tulajdonképpen a két világháború közötti rövid időszak lehetett volna 

alkalmas arra, hogy Európa nagyhatalmai kicsit magukhoz térjenek, ebben azonban 
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megakadályozta őket a háború után kialakult kontinentális rend, a kulturális és 

gazdasági egység megvalósítására való képtelenség és a kompromisszumkészség 

hiánya. Csíráiban láthatóvá vált ugyan az egységes akarat, de az érintett országok 

nem voltak képesek közös lépésekre. A nemzeti ellentétek feldarabolták a kontinenst, 

nem volt egyetlen olyan erős állam, amely meg tudta volna szervezni a többit. Már 

ekkor felismerhető volt, hogy egy domináns nemzet könnyedén uralkodhatna a 

kontinens országai felett. Az Amerikai Egyesült Államok azonban nem akart, a 

Szovjetunió pedig még nem tudott élni ezzel a lehetőséggel. Az államok 

megalakították a Népszövetséget, ami alkalmas lett volna arra, hogy megszervezze és 

irányítsa az egyes államokat, ezt azonban megakadályozta az egyhangú döntés 

igénye és az a gyakorlat, hogy a szervezet csak javaslatokat terjeszthetett a 

nemzetállamok kormányai elé elbírálás végett anélkül, hogy a végrehajtás 

ellenőrzése tekintetében bármiféle hatalom lett volna a kezében. Az egyetlen 

integrációs szervezet, a Benelux államok vámuniója a második világháború alatt 

alakult meg, és négy évvel később, 1948. január 1-jén lépett életbe.3 

A szervezetlenség és az öntörvényűség negatív hatásai leginkább a második 

világháború után jelentkeztek. Bár Nagy-Britannia harcolt a leghosszabb ideig a 

németekkel és játszott meghatározó szerepet a fegyverletételnél is, az amerikai 

érdekdominancia és befolyás érvényesült. Nagy Britannia megmaradt ugyan 

regionális nagyhatalomnak, a világpolitika szintjén viszont meg kellett elégednie a 

középhatalmi státusszal. A nyugat-európai államok teljesen legyengültek a háború 

után, egyikük sem lehetett meghatározó tényező ebben az időszakban. A globális 

hatalom, az Egyesült Államok túl nagy tehertételnek érezte, hogy szinte egyedüli 

ellenfélként kell szembeszállnia a fenyegető kommunizmussal. Szüksége volt az 

európai országokra ahhoz, hogy gazdaságilag és politikailag stabil egységet alkotva 

előretolt hadállást képezve Európában Amerika és a Szovjetunió közé álljanak. A 

háborúban legyengült országok gazdaságai talpra állítása céljából felajánlotta a 

Marshall-segélyt. A segélyből elvileg nem zárta ki a szovjet államot sem. Moszkva 

nem fogadta el a segélyt, sőt, az érdekkörébe tartozó országoknak sem engedte meg a 

segély elfogadását. Ezzel gyakorlatilag elutasította az Egyesült Államok által 

képviselt gazdasági és politikai rendszerben való részvételt. Kezdetét vette tehát a 

hidegháborús korszak.4 

Az USA szerint a világháborút kirobbantó fő ok a szűk nemzetállami piacok 

közötti ellentét volt Európában, ezért az volt a célja, hogy erősítse a gazdasági 
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összefonódást a térség államai között, hogy a jövőben hasonló helyzet kialakulása 

elkerülhető legyen. Az egység megteremtését az Egyesült Királyság vezetésével 

képzelte el. A gond csak az volt, hogy Nagy-Britannia nem volt híve a föderatív 

berendezkedésnek. A háború után mindenki megdöbbenésére a konzervatív kormány 

megbukott a választásokon, Churchill miniszterelnöksége véget ért.5 Talán ha 

hatalmon marad, sikerül az angol vezetésű egységesítés. Legalábbis erre lehetett 

következtetni Churchill híres zürichi egyetemi beszédének üzenetéből és nemzetközi 

visszhangjából. A Zürichi Egyetemen „Európa tragédiája” című beszédében azt 

fejtegette, hogy mindenképpen szükség van egy „Európai Egyesült Államokra”, 

amely sikeresen integrálja az államokat és segíti a fejlődést.6 Szavai hatására meg is 

indult a szervezkedés – a Churchill veje, Duncan Sandys által vezetett Egységes 

Európáért Küzdő Mozgalom, a Movements for European Unity nemzetközi 

bizottsága 1948-ban megszervezte az első hágai Európa-kongresszust, amelyen 6631 

delegátus vett részt, az USA és Kanada pedig megfigyelőket küldött. A kongresszus 

ahhoz túl népes volt, hogy érdemi döntéseket hozzon, propagandahatása viszont 

nagyon jelentős volt. Megállapodtak abban, hogy létre kell hozni egy európai 

nemzetgyűlést, ami aztán lerakja a jövőbeni unió alapjait.7 

A tényleges politikai együttműködés 1948-49-ben kezdődött. Az 1948-ban, 

Hágában tartott előkészítő konferencia után, melyen Churchill is felszólalt és 

támogatásáról biztosította a konferencia résztvevőit, 1949. május 5-én, Londonban 

Nyugat-Európa vezető politikusai megalkották az Európa Tanács statútumát, ami 

már alkalmas lett volna arra, hogy megszervezze az európai térség gazdasági és 

politikai életét. Churchill ezen az ülésen nem vett részt, Amerikában tartózkodott. Az 

összefogás a francia-német tengely mentén jött létre, egyrészt azért, mert 

nyilvánvalóvá vált, hogy egy esetleges német agresszió ellen a németek bevonása 

egy nemzetközi szervezetbe a legjobb orvosság, másrészt az Egyesült Királyságot is 

tömöríteni kész „nagy Európa” koncepció megbukott az angolok tartózkodó 

politikáján. A britek egészen az 1960-as évek közepéig informális, kormányközi 

együttműködésen alapuló kooperációban gondolkodtak – az Európa Tanács kapcsán 

még az USA laza szálakkal való bekapcsolása is felmerült. A németek bevonása 

azért is volt jó megoldás, mert a megerősödő Németország sérelmezte volna, ha 

kihagyják az integrációs folyamatból. Ez Amerikának egyébként sem volt szándéka, 

mivel olyan egyesülést képzelt el, mint amilyen az amerikai kontinens államai között 

1947-ben életbe lépett Riói Paktum volt. A paktum főként azért jelentős, mert az 
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aláíró országok kötelezték magukat, hogy abban az esetben, ha bármelyik társult 

országot támadás éri, a támadó ellen egységesen lép fel a többi ország. 

1949 májusában, Londonban megalakult az Európa Tanács. A 10 alapító 

állam (Belgium, Dánia, Írország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, 

Hollandia, Luxemburg, Norvégia és Svédország) által aláírt szerződés a brit és a 

francia Európa-koncepció kompromisszuma. A franciák és főleg a Benelux államok 

a föderatív megoldást szorgalmazták. A megegyezés érdekében a britek feladták az 

Egyesült Államok bevonását, a franciák pedig az integrációs gondolatot. Az 

eredmény nem is lehetett más, mint egy döntéshozatali joggal nem rendelkező, ezért 

működésképtelen szervezet, melynek egyetlen említésre méltó működési területe az 

emberi jogok védelme maradt.8 

A gazdasági együttműködés1948-ban kezdődött az Organization for 

European Economic Cooperation (Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet, 

OEEC)9megalakításával. A folytatást Robert Schuman francia külügyminiszter 

elképzelése jelentette. Jean Monnet terveire alapozva, Schuman 1950-ben 

előterjesztette a szén- és az acéltermelés összehangolását célzó javaslatot.10 A német-

francia együttműködést központba helyező integráció szellemi atyja Jean Monnet az 

állami intervenció és a keynes-i gazdaságpolitika hívének számított. Mindezt a 

liberális kapitalizmus talaján képzelte el. Úgy gondolta azonban, hogy a 

bizonytalanságnál sokkal jobb, ha az országok önként feladnak valamennyit 

függetlenségükből. Így született meg az Európai Szén és Acél Közösség, más néven 

a Montánunió gondolata, ami a „kis Európa” koncepció megvalósulásának 

tekinthető. 

A tagállamokban a két kulcsiparág termékeinek vámmentes forgalmát egy 

szupranacionális szervezet irányítása mellett képzelték el. A nemzetekfelettiség 

abból állt, hogy az új intézmény a tagállamokra nézve kötelező erejű döntéseket 

hozott. A francia koncepciót támogatta Adenauer nyugatnémet kancellár, Alcide de 

Gasperi olasz miniszterelnök és a belga külügyminiszter, Paul-Henri Spaak. Az 

1951-ben, Párizsban aláírt Montánuniós szerződésben (Európai Szén- és 

Acélközösség)11az alapító Franciaország, Olaszország, NSZK és a Benelux államok 

kötelezettséget vállaltak szén- és acéltermelésük összehangolására, a vámok és 

egyéb, nem vámjellegű korlátok lebontására, a szabad közös piac megteremetésére a 

szóban forgó termékekre. Ezzel Európa történetében először fordult elő, hogy 

szuverén államok egy csoportja nemzeti szuverenitásának egy részét egy felettes 
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nemzetközi szervezetre ruházta át. A Montánunióról szóló szerződést 1951. április 

18-án írták alá. Figyelemre méltó, hogy az események az amerikaiak elképzelései 

szerint történtek, Nagy-Britannia nem vett részt a tárgyalásokban. 

Nagy-Britannia távolmaradása azt jelenthette volna, hogy az amerikai 

elképzelés az előretolt állásokról esetleg nem teljesül. Ezt elkerülendő 1949. április 

4-én létrehozták a NATO-t (az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét),12 amely a fejlett 

régiók biztonsági egyezményeként tekinthető. A NATO keretében egyeztethették 

elképzeléseiket a tagok, valamint elejét vehették az ellenségeskedéseknek. Az alapító 

tagok a Benelux államok, Norvégia, Franciaország, Izland, Olaszország, Nagy-

Britannia, Kanada és az Egyesült Államok voltak. Nyitott kérdés maradt, hogy az új 

szervezet biztonságpolitikája hogyan alakuljon a jövőben. Az NSZK hadereje 

lényeges kérdés volt, mivel – érthető módon – egyik európai országnak sem volt 

ínyére, hogy fegyverkezni engedje a volt náci hatalmat. Az USA egy koalíciós 

hadsereg mellett érvelt, amit úgy kell létrehozni, hogy az NSZK-t előbb bevonják a 

NATO-ba, majd pedig a közös hadseregbe. Ezzel a koncepcióval az európai 

hatalmak nem értettek egyet. Szerintük előbb mindenképp megegyezés kell a vitás 

kérdésekben, és csak azután lehet tagja az NSZK a NATO-nak. Végül aztán 

megszületett a német köztes-militarista megoldás, az úgynevezett Pleven-

terv,13amely rendelkezik a német hadsereg felállításáról, de csakis a közös Európai 

Hadsereg keretében. Ennek szellemében írták alá 1952. február 27-én az Európai 

Védelmi Közösség (EVK)14alapokmányát Párizsban. A ratifikáláson végül csak a 

Montánunió államai jelentek meg. A létrehozott közösség fő szerve a Parancsnokság 

lett. A Parancsnokság az EVK hadügyminisztériumán keresztül tartozott 

felelősséggel az Európa Tanácsnak. A német kérdést úgy oldották meg, hogy az 1954 

októberében Párizsban aláírt szerződésben korlátozták az NSZK által birtokolható 

fegyverfajtákat, és az ország lemondott vegyi, nukleáris és biológiai fegyvereiről. 

A Hatok külügyminiszterei úgy gondolták, hogy a gazdasági együttműködés 

megfelelő biztonságpolitika nélkül nem valósítható meg, ezért előirányozták egy 

Európai Közös Hadsereg létrehozását. A közös biztonság-és védelmi politikának ez a 

hadsereg volt hivatott az alapját képezni. Az elképzelés szerint a hadsereget vegyes 

nemzetiségű hadosztályokból állítanának összes, és az Európai Közgyűlésnek felelős 

hadügyminiszter irányítaná. A terv alapján, sok vita és változtatás után került 

aláírásra az Európai Védelmi Közösséget (EVK) alapító párizsi szerződés 1952. 

május 27-én.15 A katonai szövetség kialakítása után folytatódtak a tárgyalások: 
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hasonló elvek alapján a Montánunió Parlamentje megkezdte az ún. Európai Politikai 

Közösség (EPK)16kidolgozását. Az EPK feladata a tagállamok külpolitikájának 

összehangolása lett volna, de kizárólag a Montánunió és az EVK tevékenységével 

kapcsolatos kérdésekre korlátozva. 

Látható, hogy az integráció létrejöttét politikai indokok, az amerikai 

beavatkozás és az országok szabad belátása együttesen motiválta. A kezdetekben 

még nagyon sok kompromisszum lassította a fejlődés. A britek a kezdet kezdetétől 

vonakodva vettek részt a folyamatban. Ez a hozzáállásuk a későbbiekben is sok 

gondot okozott az uniónak. Egyáltalán Churchill második miniszterelnöksége idején, 

1951 után, a várakozásokkal ellentétben szóba sem került az integráció, mint 

politikai irányvonal a brit külpolitikában.  

A szektoriális integráció, azaz a gazdaság különböző ágazatait integráló 

intézmény-hálózat kiszélesítésének gondolata az ötvenes évek közepén merült fel. A 

kiszélesítés mellett szólt a politikai helyzet, melyet az NSZK ellenőrzésének 

változatlan igénye, a bipoláris világrend léte és a hidegháború jellemzett. Fontos 

további tényező volt a gazdasági szükségszerűség, azaz a felzárkózás igénye a világ 

fejlett gazdasági régióihoz. Nem lényegtelen momentum a világgazdaság 

internacionalizálódása — amit ma globalizációnak neveznénk – illetve a kutatás-

fejlesztés költségeinek növekedése sem. A nagy előrelépés 1955. június 1-2-án, a 

Messinai Konferencián17történt. Ekkor bízták meg Paul-Henri Spaakot egy olyan 

tervezet létrehozásával, ami majd körvonalazza a társulás jövőjét. Már ekkor 

nyilvánvaló volt a terv készítője számára is, hogy politikai téren egyelőre pihentetni 

kell az összefonódást – az országok még nem értek el arra a pontra, hogy ilyen 

irányban jelentős előrelépést tehetnének. Az úgynevezett Spaak-terv határozottan 

gazdasági alapokra helyezte az együttműködést. Ez a dokumentum tekinthető a 

közös piac megvalósításának terveként, távoli célként pedig megjelölte a vámunió 

kialakítását is. Az 1955 nyarán Messinában megtartott külügyminiszteri előkészítő 

értekezlet után a tervet 1956 áprilisában fogadták el, és ekkor hozták létre azt a két 

szervezetet, amelyek a későbbiekben a Montánunióval karöltve alkották az Európai 

Unió magját – az Euratomot, a tagállamok nukleáris készleteit ellenőrző, valamint az 

Európai Gazdasági Közösséget (EGK), a tagállamokat szabadkereskedelmi övezetbe 

rendező szervezetet. 1957. március 25-én a Montánunió alapítói aláírták az Európai 

Gazdasági Közösséget (EGK, Közös Piac) és az Európai Atomenergia Közösséget 

(EURATOM) alapító Római Szerződéseket.18 Az EURATOM nem váltotta be a 
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hozzá fűzött, elsősorban francia igényeket; kevéssé sikerült a tagállamok 

atomenergia programjait koordinálni. Az EGK ezzel szemben a gazdasági integráció 

főszereplőjévé vált. A Közös Piac szerkezete hasonló a Montánunió struktúrájához. 

A szupranacionális érdekeket a tagállamok hivatalnokaiból álló bizottság képviseli, a 

nemzeti érdekek érvényesülését a szakminiszterek, illetve (a napirenden lévő témától 

függően) a külügyminiszterek tanácsa biztosítja. Ezek ellenőrzése a parlament 

feladata, a döntések érvényesítése pedig a bíróság hatásköre.  

Látható, hogy ezek kifejezetten gazdasági területen született intézkedések, 

nagyrészt kormányközi megállapodások, mellőznek mindenfajta szupranacionális 

elemet. Jelentőségük ugyanakkor rendkívül nagy, mert ezek az egyezmények 

teremtették meg azokat az intézményi kereteket, amelyek a napjainkig tartó fejlődés 

hátterét adják. Az általuk megfogalmazott konkrét célok sem jelentéktelenek. E célok 

közül a vámunió megteremtése volt az alapvető. A kivitelezésre tizenkét éves, három 

periódusos ütemezési terv született. A tagállamok azonban már 1968-ra elérték a 

kitűzött célt. (1968. július 1.)19  

Ezt azonban Churchill már nem érhette meg. Négy évvel korábban, 1964. 

júliusában még meg-megjelent az alsóházban, de 1965. január 24-én bekövetkezett 

haláláig20aktívan már nem politizált. Ezek a gazdasági kérdések egyébként sem 

hozták igazán lázba, ő sokkal inkább katalizátora volt a folyamatoknak, mint 

végrehajtója. 

A vámunió bevezetése, az integráció mélyülése ellenérvet jelentett azoknak a 

kétkedőknek, akik megkérdőjelezték a körvonalazódó politikai indíttatású egyesülés 

gazdasági hatékonyságát és előnyeit. Az övezeten belül a forgalom az ötszörösére 

növekedett, a bruttó hazai termék, a GDP pedig öt százalékos növekedési ütemet 

produkált. A sikert jól példázza, hogy Nagy-Britannia rögtön elkezdett érdeklődni a 

tagság iránt. Először még arra számított, hogy ezek az országok beolvadnak az 

OECD-be, és így majd lehetősége lesz velük szabadon kereskedni. Mivel nem így 

történt, Nagy-Britannia számára egyre kínosabbá kezdett válni az unióból történő 

kirekesztettsége. Ezt úgy akarta ellensúlyozni, hogy 1959. november 20-án, 

megalakította az EFTA-t (Európai Szabadkereskedelmi Társulás), ám ez nem hozta 

meg a várt sikert. Nem jutott olyan mértékű előnyökhöz, mint remélte. Ekkor már 

vonzotta a csatlakozás lehetősége, viszont nem jól választotta meg az időpontot. Az 

egyesülés egyik meghatározó országában, Franciaországban ekkor ugyanis De 
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Gaulle tábornok volt hatalmon, aki amerikai ügynökként tekintett Nagy-Britanniára, 

és nem bízott a britek szándékai őszinteségében.  

Ahogy arra az adott helyen utalok, Churchill zürichi beszéde többnyire csak 

fanyalgást váltott ki a franciákból, és éppen De Gaulle ragaszkodott a brit jelenléthez 

a francia-német megbékélés és szövetség létrehozása érdekében. Úgy gondolta, hogy 

„ha nem történnek lépések a német hatalomvágy újjáéledése ellen, fennáll a veszélye, 

hogy az egyesült Európa gyakorlatilag egy hatalmasra növekedett Németország 

lesz.”21Hangsúlyozta továbbá, hogy Franciaország csak akkor támogatja az egységes 

Európa ügyét, ha az alapítók között Nagy-Britannia is szerepel.  

Az események ennek ellenére Churchill előrelátását igazolták, mint mindig, 

amikor nem kellett a hétköznapi, csip-csup részletekkel bíbelődnie. Maga De Gaulle 

óvatoskodva ugyan, de kereste Konrad Adenauer barátságát, Helmut Schmidt és 

Valéry Giscard d’Estaign egymást kölcsönösen tisztelő szövetségesek voltak, Helmut 

Kohl és François Mitterrand pedig gondoskodtak arról, hogy országaik az európai 

integráció motorjaként a háború utáni Európa legbefolyásosabb, az egyesülés ügyét 

leghatékonyabban képviselni tudó gazdasági és politikai tényezők legyenek.22 

A tábornok uralma egyébként nem lendített az integráción; az első közösségi 

válság is miatta tört ki. Franciaország 1965. július 1-től hat hónapig távol tartotta 

magát a Közösség gyűléseiről („üres székek” politikája),23mivel az egyik, – a 

Bizottságban többségi elven elfogadott határozattal – nem értett egyet. Végül a 

tagállamok voltak kénytelenek feladni a közösségi intézményi-hatalmi jogosítványok 

egy részét a szuverenitás javára, és megszületett az úgynevezett luxemburgi 

kompromisszum (1966. január 28-29.).24 Ez volt az a pont, amikor a Bizottság 

ugyanúgy elvesztette a multinacionális hatalom ígéretét, mint annak idején a 

Népszövetség, illetve az ENSZ. A kompromisszum ugyanis kimondja, hogy a 

többségi elv érvényét veszti, ha egy ország úgy ítéli meg, hogy az így meghozott 

döntés nagyon fontos számára, és túlságosan negatívan érinti. Ilyen esetekben az 

illető országnak vétójoga van. Megjegyzendő, hogy a „nagyon fontos” kategória 

homályos, szinte mindenre rá lehet mondani, így a kompromisszum alkalmazása 

megnehezíti a döntéshozatalt. Talán jobb is, hogy ezt a politikai huzavonát Churchill 

nem érte meg, ekkor már egy éve és négy napja halott. 

Az Európai Közösségeken kívül rekedt európai államok között Nagy-

Britannia játszotta a vezető szerepet. 1960-ban született meg az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás (European Free Trade Association, EFTA).25 Az 
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alapítók Ausztria, Dánia, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc és Nagy-Britannia. 

Ez a szerződés mind terjedelmileg, mind tartalmilag lényegesen szerényebb a Római 

Szerződéseknél, legfőbb célja a vámunió megvalósítása, elsősorban az ipari termékek 

körében. Létrejött tehát a két egymással versengő gazdasági szervezet, a hatok és 

hetek Európája.  

Nyugat-Európa első gazdasági szervezete, az 1948-ban létrehozott OEEC az 

ötvenes évek végére beteljesítette fő feladatát, elosztotta a Marshall-segélyt. Az 

együttműködés új feladatainak kidolgozása után 1960. december 14-én 20 állam írta 

alá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD)26alapokmányát. A megújult 

szervezet három fő feladatot kapott: a gazdaságpolitikák koordinálását, a 

mezőgazdaság, a tudomány, a termelékenység és a kereskedelmi liberalizáció 

elősegítését, és a tagállamok és kívülállók gazdasági fejlesztésének előmozdítását. 

Az Európai Közösségek történetének első szakasza, amely a Római 

Szerződések aláírásától (1957) az 1970-es évek elejéig tartó időszakra tehető, igazi 

sikertörténet. 1959-ben és 1961-ben életbe léptek az első vámtarifa-módosítások.27 

Ezzel megkezdődött a vámunió kiépítése, mely a közös piac kialakításának első 

lépése. Működésbe lépett az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, 

EIB),28mely azonnali nagy összegű kölcsönt folyósított Olaszországnak, a később 

megalakult Európai Közösség (EK) akkori legfejletlenebb tagjának. 1968-ban a 

tagállamok körül közös, egységes vámhatár húzódott. Mindez erőteljes 

világgazdasági fellendülés keretei között zajlott. A siker egyik első bizonyítéka, hogy 

már 1959-ben két állam is társulási viszony kialakításáért folyamodott a 

Bizottsághoz. Görögország és Törökország a későbbi tagság reményében írtak alá 

társulási megállapodást.29 1961-ben, az EFTA megalakítása után egy évvel Harold 

Macmillan konzervatív kormánya benyújtotta Nagy-Britannia csatlakozási szándékát 

a közösségekhez.30 Nagy-Britannia csatlakozási szándéka egyrészt az EGK kezdeti 

lendületes fejlődésével, másrészt az angol külpolitikai prioritások megváltozásával 

magyarázható. 

Már a kezdeteknél mutatkoztak azonban nehézségek is. Adenauer kancellár 

szupranacionális Európa-felfogásával ellentétben De Gaulle a „nemzetek 

Európájának” elvét, a nemzetállamok elsőbbségét vallotta. 1966-tól vált aktuálissá a 

Római Szerződések azon előírása, hogy a Bizottságban át kell térni a többségi elv 

alkalmazására a döntéshozatalban. Ez azzal járt volna, hogy egy javaslat esetleg egy 



 15

tagállam egyet nem értése esetén is megvalósulhat. Az ún. „üres szék” taktikáját 

alkalmazva Franciaország képviselői nem vettek részt az EK testületi ülésein, ezzel 

megbénították a döntéshozatalt, amely súlyos válságot eredményezett, így a 

számukra kedvezőtlen döntéseket az EK nem tudta meghozni.  

Végül mégis eljött a mérföldkő az egységesülés folyamatában, amikor a 

három szövetség – az Európai Gazdasági Közösség, az Euratom és a Montánunió – a 

Római Szerződés keretében egyesült, és megalkotta az Európai Közösséget. Az új 

összefonódás konkrét célokat fogalmazott meg olyan területeken, amelyek még 

kimaradtak akkor, amikor csak szabadkereskedelmi övezet létezett az országok 

között. Ilyen egyrészt a közös fellépés a harmadik országok felé (vámunió kérdése), 

másrészt a közös mezőgazdasági politika, ami mindig is kényes ügy volt az 

egyesülés folyamán. A bővítés kérdése mindazonáltal csak 1969-ben, Georges 

Pompidou elnökké választása után kerülhetett napirendre. 1970-ben, a brit 

választások után azonnal megkezdődtek a tárgyalások, 1972. január 22-én a 

szerződések aláírására is sor került.31Churchill 1965. január 24-én hunyt el. 

De Gaulle miniszterelnökségének vége szintén lendületet adott a fejlődésnek. 

1970. március 6-án Luxemburg miniszterelnöke, Pierre Werner32az EK Miniszteri 

Tanácsától megbízást kapott a gazdasági és pénzügyi unió konkrét tervének a 

kidolgozására. Ezzel Werner a gazdaság egy olyan területére merészkedett, ami már 

bajokat okozhat a szuverenitás területén. Ekkorra készült el a pénzügyi rendszerről 

szóló tervezet, ami azért jelentett problémákat, mert az országok 

gazdaságpolitikájának fontos részét jelentik a pénzpiaci manőverek. Amennyiben 

ezeket a döntéseket közösségi szintre helyezik, a pénzpiaci manőverek eszközét 

kiveszik a kormányok kezéből. Ennek ellenére az előrelépés szükséges volt, ugyanis 

a valutaárfolyamok ingadozása egyre nagyobb gondokat okozott a szabad 

kereskedelemben és a versenyképességben, ami leginkább akkor vált súlyossá, 

amikor megszűnt a dollár aranyra válthatósága, és a többi valuta dollárhoz való 

rögzítése. 

A francia frank és a német márka viszonya az utóbbi javára tolódott el, és ez 

semmiképpen nem volt tartható. A német márkát ekkor kezdték el lebegtetni. Már itt 

látható volt, hogy a német gazdaság teljesítőképessége sokkal nagyobb, mint a 

franciáké. Nem meglepő, hogy amikor Németország politikai hatalma is növekedni 

látszott, Franciaország az egyensúly felborulásától tartva, szívesen vette az angol 

csatlakozást, amire 1972-ben sor is került. A példát a brit érdekkörbe tartozó Írország 
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is követte. Négy új tag helyett azonban csak hárommal gyarapodott az EK, ugyanis 

Norvégiában a népszavazáson megbukott a csatlakozási javaslat. Nagy-Britannia, 

Dánia és Írország 1973. január elsejétől az Európai Közösség teljes jogú tagja lett.33 

Az 1973-tól kilenc tagot számláló Európai Közösségek immár jelentős 

világgazdasági pozíciót mondhatott magáénak. A tagállamok lakosságának 

lélekszáma meghaladta a 250 milliót. Ez már az USA és a Szovjetunió 

nagyságrendjével vetekedett, és a Kilencek bonyolították a világkereskedelem 

egyötödét.  

1971-ben robbanásszerűen növekedett a nyersolaj ára. A gazdasági 

nehézségeken túl a tagállamoknak komoly belpolitikai problémákkal is szembe 

kellett nézniük. Franciaországban és Olaszországban megerősödött a baloldal, az 

NSZK-ban Willy Brandt szociáldemokrata-szabaddemokrata koalíciója kifulladóban 

volt, Nagy-Britannia pedig évekig a bányász-válsággal küszködött. Nem volt olyan 

befolyásos tagállam, amely az EK ügyeire tudott volna koncentrálni, és a politikusok 

nem az együttműködés fejlesztésében látták a válságból kifelé vezető utat. Ezért ezt a 

korszakot az unió történetével foglalkozó szakirodalom általában az 

„europesszimizmus” időszakának szokta nevezni.  

Érdemesnek tűnik itt egy lélegzetvételnyi szünetet tartani, és megvizsgálni, 

hogy a Nagy-Britanniával szoros gazdasági kapcsolatban álló Dánia és Norvégia 

miként ítélte meg a csatlakozás lehetőségét, illetve az észak-európai államok 

általában milyen véleményen voltak az integrációt illetően. Leszögezhetjük, hogy a 

skandináv államoknak megvolt a saját egyesüléssel kapcsolatos koncepciójuk. A 

szigorú formai struktúrával nem rendelkező Északi Tanács keretében könnyedén, és 

konfliktusmentesen tudták kezelni a vitás kérdéseket. A skandináv országoknak már 

a NATO tagság is fenyegetést jelentett, hiszen a tagságot önállóságuk egy részének 

feladásaként tekintették, a formálódó európai integrációt pedig még gyanúsabbnak 

látták, hiszen ez már nagyobb összefonódást teremtett. Az is igaz viszont, hogy ezek 

az országok tartottak az elszigeteltségtől is, ezért 1961. december 16-án Svédország a 

Tízek Klubja alapító tagjaként szorosabbra igyekezett fűzni kapcsolatait az unióval.34 

Dán kezdeményezésre 1952. december 5-én – ekkor még, vagy már Churchill 

a miniszterelnök - Dánia és Izland, Svédország, valamint Norvégia parlamentjeinek 

képviselőiből megalakul az Északi Tanács (Nordic Council),35a skandináv országok 

parlamentjeinek tanácskozó testülete. Az Északi Tanács célja a régió országai közötti 

gazdasági, társadalmi, tudományos és kulturális együttműködés előmozdítása volt. 
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Az Északi Tanács kötelező határozatokat nem hozhatott, csupán javaslatokat tett 

a tagállamok kormányainak. Finnország nem akart csatlakozni, mert félt, hogy ezzel 

elveszti jó kapcsolatát a Szovjetunióval. Csatlakozására csak 1956. januárjában kerül 

sor azzal a megszorítással, hogy nem vesz részt azokon a katonai-politikai 

megbeszéléseken, amelyek ellentétben lennének az ország semlegességi 

politikájával.36 

Mivel az Északi Szövetség nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Dánia 

az EK-hoz csatlakozott, és a norvég politikus körök is emellett a lépés mellett 

döntöttek.37 Ekkor nem várt fordulat következett be. Norvégiában gyakorlatilag 

kettészakadt a társadalom a csatlakozás kérdésében dúló viták kapcsán, valóságos 

belépés-ellenes népmozgalom alakult ki. Az akkori koalíciós kormány bejelentette, 

hogy lemond, ha a nép a csatlakozás ellen szavaz, amit meg is tett, miután a norvég 

lakosság elutasította a lehetőséget (1972. október 9.).38 A Közösség számára ez 

megrázó élmény volt, hisz először fordult elő, hogy valaki visszautasította az 

invitálást. A Bizottság akkori elnöke, Sicco Mansholt értékelése szerint „Európa 

lépett egyet hátrafelé.” Norvégia talán belátta, hogy egy ilyen integráció nagyon nagy 

kötelezettséggel és lemondásokkal jár, amelyben nem szívesen vesz részt – az 

összefonódásnak kétségkívül nagy előnye a szabad kereskedelem, viszont felesleges 

tagnak lenni, ha valaki nem akar mélyebben belefolyni a dolgokba. A szabad 

választás lehetősége ugyanis nyitva áll. Az EFTA országok is megmaradtak a 

szabadkereskedelmi megállapodásnál (1972).39 Négy és fél év átmeneti időszak alatt 

lehetővé tették az ipari termékek egy részének szabad kereskedelmét; ezen kívül a 

Közösség Különleges Kapcsolatokról Szóló Egyezményeket is kötött ezekkel az 

országokkal, aminek az a lényege, hogy azok nem szólnak bele az EK belső 

döntéseibe. Az EFTA felett gyakorlatilag közösségi befolyás figyelhető meg. 

Bár Nagy-Britannia és Dánia csatlakozott a Közösséghez, mára egyértelművé 

vált, hogy a föderalista irányzattal – amely szerint a közösségi hatalmi 

intézményeknek nemzetek felettinek kell lenniük – nem értenek egyet. Eszerint az 

elv szerint ugyanis minden területen integrálódni kell, az pedig sérti ezeknek az 

országoknak a szuverén világképét. 

Az integrációt közösen érintő problémákon túl a tagállamok belső 

konfliktusai is nehezítették a helyzetet. Az 1973-ban Dánia részeként integrálódott 

Grönland 1978-ban anyaországától teljes autonómiát kapott, melynek 

következményeként a sziget szabadon dönthetett az EK-tagságáról. Már 1973-ban, a 
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csatlakozási referendumon a lakosság 70%-a ellenezte a csatlakozást, elsősorban a 

halászati politika miatt, akkor azonban a dán véleménnyel együtt kezelték az 

eredményt.40 Az 1981-ben megismételt népszavazáson Grönland úgy döntött, hogy 

kiválik az EK-ból.41 Ez volt az első, és mindeddig egyetlen kilépés. Az észak-európai 

országok elkülönülése némiképpen érthető, és a közösség tiszteletben is tartotta ezt, 

mert nem volt olyan ok, ami miatt nagyon fontos lett volna a belépésük. Stabil 

gazdaságukkal, demokratikus berendezkedésükkel könnyű partnerek voltak társulási 

kapcsolatban is. 

A másik helyi konfliktust Nagy-Britannia költségvetési hozzájárulásának 

problémája okozta. A szigetország ugyanis nem rendelkezett számottevő 

mezőgazdasággal – „nagy tagállam” lévén azonban jelentősen hozzájárult a 

közösségi költségvetéshez. Mivel az EK éves kiadásainak jelentős részét a 

mezőgazdasági kiadások tették ki, Nagy-Britannia messze az EK legnagyobb nettó 

befizetőjévé vált. A Munkáspárt már a csatlakozás előtt felhívta erre a figyelmet, a 

konzervatív Heath kormánynak azonban már nem maradt ideje a probléma 

megoldására. 1974-ben újra győzött a Munkáspárt, és James Callaghan 

külügyminiszter nyomására a bizottság enyhített a brit terheken, de lényegileg nem 

oldotta meg a kérdést. 1979-ben a konzervatív Margaret Thatcher nyíltan követelte 

vissza a pénzét („I want my money back”).42 A küzdelem egészen 1984-ig tartott, 

amikor is a Fontainebleau-i csúcstalálkozón kompromisszum született: Thatcher 

hozzájárult a költségvetési terhek növeléséhez, és ennek fejében visszakapta az éves 

EK-ból származó költségvetési bevétel és kiadás közti különbség kétharmadát. 

A hetvenes évek végén ismét napirendre került a pénzügyi integráció kérdése. 

Ebben az időben kezdett a Közösség a közös pénzügyi rendszer bevezetésén 

gondolkodni. Ettől azt remélték, hogy a tőke szabad áramlása emeli majd a 

versenyképességet az erőforrások hatékony allokációjának elősegítésével, és így 

növeli a termelést, a jövedelmeket; mindez pedig az agrárreformmal együtt enyhíti 

majd az ezen a területen jelen levő gondokat. Az 1972-es European Monetary Union 

(Európai Monetáris Unió) EMU-terv bukása után ugyanis egyre 

nélkülözhetetlenebbé vált a tagállamok valutáinak legalább egymáshoz viszonyított 

stabilitásának biztosítása. Ezért vezették be 1979-ben az Európai Monetáris rendszert 

European Monetary Sytem, (Európai Pénzügyi Rendszer, EMS), és a közösségi 

elszámolási pénzt, az ECU-t European Currency Unit (Európai Valuta Egység).43 Ez 

utóbbi ténylegesen is hozzájárult a stabilitáshoz. amelyben a valuták egymáshoz 
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viszonyított megengedett ingadozását +- 2, 25%-ban határozták meg (az olasz lírának 

+-6%-ot engedtek). Az ECU egyre több pénzfunkciót kezdett betölteni. Az EMS 

sikeresnek bizonyult, amit az is bizonyít, hogy túlélte a második olajárrobbanást 

(1979-81). Mindazonáltal a tagállamok nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel. Nagy- 

Britannia be sem lépett, Írországnak és Olaszországnak engedményeket kellett tenni, 

a franciák pedig népszavazást tartottak a kérdésről. 

Végül is a rendszer hosszú távú tervének kialakítására a szabad 

tőkemozgásról, a rögzített átváltási árfolyamokról, valamint egy esetleges közös 

fizetési eszközről és központi pénzügyi intézményről 1989-ben került sor. Ezt 1988-

ban, a hannoveri csúcson körvonalazták, amikor is megbízták a brüsszeli Bizottság 

elnökét, J. Delors-t, hogy készítse el a javaslatát.44 A tervet aztán jóvá is hagyták. 

Nemcsak ezen a területen történtek előrelépések. A hetvenes évek közepén 

Leo Tindemans belga miniszterelnök jelentést45írt a Közösség jövőjéről, amelyben 

gyakorlatilag megalapozta az Európai Uniót, amely a Maastrichti Szerződésben jött 

létre. Ez a lépés forradalminak minősül az integráció történetében.  

A déli államok geostratégiai elhelyezkedésük folytán fontosak voltak az 

egyesülő Európának, új keletű demokratikus berendezkedésük szintén üdvözölendő 

volt a Közösségben. Ezen kívül az EK demonstrálhatta, hogy szolidáris a szegényebb 

Európai országokkal is. A déli bővítésre 1981-ben került sor – ekkor Spanyolország, 

Portugália és Görögország lépett a tagállamok közé.46 

Az újabb bővítés több szempontból is új feladatok elé állította a Közösséget. 

Mindenekelőtt a tagországok száma elérte a tizenkettőt, ezért az annak idején 

feleennyi államra tervezett intézményrendszert, döntési mechanizmust nem kielégítő 

volta miatt elengedhetetlenül meg kellett reformálni. Az újonnan felvételt nyert 

nemzetek új színfoltot hoztak az EK életébe – az északi, protestáns és katolikus 

országok mellett balkáni, ortodox, keleti mediterrán államok tűntek fel, ami 

kulturális téren is nagy alkalmazkodóképességet követelt. Ráadásul az eddigi 

tagországoknál gazdaságilag alacsonyabb teljesítőképességű országok léptek be, 

aminek következtében jelentősen felértékelődött a Közösségen belüli 

egyenlőtlenségeket csökkenteni hivatott Szociális és Regionális Alap szerepe. 

A hajdani támogató, az Amerikai Egyesült Államok, már akkor egyre inkább 

versenytársként kezdete kezelni a csoportot, amikor a közösség még csak kilenc 

tagot számlált. Ennek a fő oka az volt, hogy a közösség egyre nagyobb gazdasági és 

politikai hatalmat kezdett képviselni. A fejlődő országokkal való kapcsolata kezdett 
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kiépülni, ami ugyanúgy sértette az amerikai érdekeket, mint a Közösség országainak 

erős belső piaci védelme, a protekcionizmus. Emellett pedig az sem nagyon tetszett 

az USA-nak, hogy az EK és a szocialista blokk között is megindult valamifajta 

kapcsolódás, amibe nem lehetett belelátni. Ekkor kezdett kirajzolódni az a hatalmi 

háromszög, amelynek pólusai az USA, Japán és a mai Unió. Ráadásul az Egyesült 

Államok egyre ingerültebbé vált, és 1986-87 folyamán gyakorlatilag kereskedelmi 

háborúval fenyegetőzött, hogyha az EK nem engedi be az amerikai agrártermékeket 

a piacára.47 Ezen a területen a nagyfokú állami támogatás miatti túltermelési 

válsággal a Bizottság már 1980-ban foglalkozni kezdett. 

Az 1991-es Maastrichti Szerződéssel48az Európai Közösség Európai Unióvá 

alakult. A francia elnök és a német kancellár, Mitterand és Kohl 1990-ben 

kezdeményezett vitát a politikai unióról. A tárgyalások utolsó szakaszát 1991. 

december 9-én és 10-én Maastrichtban tartották. A szerződés elfogadása nagy vitákat 

váltott ki, a dánok népszavazáson először elutasították, a franciák is nehezen 

fogadták el, a szerződés ugyanis nem jelölte ki egyértelműen az egyesülés irányát. A 

két elfogadott szerződés a pénzügyi és gazdasági unióra, valamint a politikai unióra 

vonatkozott. Az utóbbit az integráció meghatározó alapdokumentumának 

tekinthetjük, mivel tartalmazta a kiegészített és módosított EGK szerződést, a közös 

kül- és biztonságpolitikát, az igazság- és belügyi együttműködést, valamint a 

különféle záró határozatokat, melyek összességében az Unió alappilléreit alkotják. 

A Maastrichti Szerződéssel nagyjából kijelölték ugyan a közösség által 

követendő utat, ekkor azonban már egy új kihívás elé érkezett az Unió. Megszűnt az 

a hatalom, amelyik annak idején arra motiválta az amerikaiakat, hogy támogassák a 

társulás létrehozását – szétesett a szovjet birodalom. A hatalmi vákuum, amely a 

felbomlott nagyhatalom érdekszférájában lévő országokban a rendszerváltással 

keletkezett, lehetőleg gyors megoldást követelt. A „nyugatosabb” országok 

szerencsésen a demokrácia útjára álltak, más államokban azonban lappangó, vagy 

nyilvánvaló diktatúrák jelentek meg, ami nem igazán segítette ezeknek az 

országoknak a társulással kapcsolatos elképzeléseit. 

    Stratégiai fontosságú kérdéssé vált, hogy az unió hogyan viszonyuljon 

ezekhez az államokhoz. A kompromisszumos módszer, ami a tagállamok 

viszonyában jól működött, nem volt alkalmazható olyan társadalmak esetében, 

amelyek még nem voltak erre felkészülve. Ezzel párhuzamosan problémát jelentett 

Németország egyesülése is. Németország az újraegyesülés után már nem volt 
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„gazdasági óriás és politikai törpe”. A francia dominanciával működő Bonn-Párizs 

tengely már nem működött úgy, ahogy régen. 

    A politikai fejlemények megingatták az együttműködés alapjait, ráadásul a 

pénzügyi együttműködés beindításának határideje is vészesen közeledett. Nagy-

Britannia már régen közölte, hogy a Monetáris Uniónak nem kíván tagja lenni, és a 

többi tagország is nagyon szigorúnak találta a csatlakozáshoz teljesítendő 

feltételeket, és azonnal javasolták, hogy enyhítsenek rajtuk. Németország a 

leghatározottabban ellenezte az enyhítést. Hatalma és befolyása pedig már itt 

nyilvánvalóvá vált, mivel német nyomásra 1993 júniusában, Koppenhágában 

megerősítették a szigorú feltételeket.49 

    Úgy tűnt, hogy az integráció olyan stádiumba érkezett, amikor az egyesülés 

szorosabbra fűzése nem minden országnak tetszett, vagy volt célja. A személyek 

szabad mozgása például még ekkorra sem valósult meg dacára annak, hogy az ezt 

célzó Schengeni egyezmény50által megadott határidő már lejárt. A személyek szabad 

mozgásának a feltétele ugyanis egy megfelelő információs hálózat és a 

vízumrendszer lett volna, ami még nem épült ki. 

A válság jele volt az Uruguay-i Fordulónak (Uruguay Round)51 nevezett 

tárgyalássorozat, amely hat év után 1993. december 15-én fejeződött be. Ennyi időre 

volt szükség ahhoz, hogy a tárgyaló felek érdemi döntésre jussanak. Az Uruguay 

Roundon a fő téma a mezőgazdaság volt, mely területen végül is határozat született a 

piacra lépés, a támogatások és az exportverseny területén. Ekkor még nem tűzték 

napirendre a további, keleti irányú bővítés kérdését, ami csak tovább bonyolított a 

volna a helyzetet. 

    A kérdés tárgyalását nem lehetett azonban a végtelenségig halogatni. A 

tizenöt tagország több okból is elismerte a bővítés fontosságát. A sok tagországból 

álló tömörülés nagyobb erőt és hatalmat jelent a világpolitikában, a csatlakozó 

országok pedig növelik a belső felvevőpiacot, azon kívül bővítik az Únió 

munkaerőbázisát. Mivel a demokratikus államberendezkedés alapfeltétel, a fiatal 

demokratikus államokban az ilyenfajta államrend megszilárdulását is elősegítené a 

csatlakozás. A felvétellel csak egy gond volt, nevezetesen az, hogy a tagállamok nem 

akarták, hogy az új országok e sok jó mellett a rosszat is behozzák. Szerintük a 

problémákat mindenkinek magának kell kezelnie, őket hagyják ki a konfliktusokból. 

Ezzel a céllal 1995-ben összeállították az úgynevezett Fehér Könyvet,52amely arról 

rendelkezett, hogy a bővülés érdekében indítsanak egy konferenciasorozatot. Az első 
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állomás az 1994. május 26-27-én Párizsban megtartott konferencia volt.53 Az 

értekezlet sajnos nem sok sikerrel zárult, ami arra utal, hogy a tagállamok ezeknek a 

konferenciáknak a sikerétől is függővé teszik a csatlakozást. 

 A keleti irányú barátkozás helyett 1995-ben felvették a politikailag el nem 

kötelezett Svédországot, Finnországot, valamint a semleges Ausztriát, aki semleges 

státuszát megtartva lett az Unió tagja. Ezekkel az országokkal amúgy sem volt gond, 

mivel gazdaságilag már régen készek álltak a csatlakozásra.54 

 Elég sok problémát okozott ekkoriban, hogy az Unióban hiába volt közösségi 

a döntés, az vagy nem megfelelő intézmények bevonásával született, vagy hiányzott 

a megfelelő mértékű demokratikus ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy az integráció 

mélyülésével alapvető reformokra volt szükség főleg azért, mert a nehézkes 

döntéshozatali eljárás és a hatalmas bürokrácia rendkívül bonyolulttá és 

átláthatatlanná tette a folyamatokat. Ezen kívül a keleti bővítéssel a jövőben még 

tovább növekvő létszámmal elképzelhetetlen fenntartani az eddigi döntéshozatali 

eljárási folyamatokat. Az intézményi reform elkerülhetetlenné vált. Ezt korábban is 

látták, és már a Maastrichti Szerződésben rendelkeztek arról, hogy egy új 

konferencián kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, az Unió három pillérével, valamint 

azzal, hogy a Schengeni egyezményt mindenki teljesítse (Nagy-Britannia és Írország 

ez utóbbi területen külön elbánásban részesült). Az 1997. október 2-án aláírt 

Amszterdami Szerződés lényegében tárgyalta ezeket a témákat, viszont a legégetőbb 

dolgot, az intézményi reformot elhalasztotta.55 

Közben a nehézségek is egyre sokasodtak. A délszláv válság bebizonyította, 

hogy bizonyos kérdésekben csakis a nyers erőszak a döntő. Az Unió külpolitikája 

gyakorlatilag kudarcot vallott, a háborús ország csak nyílt amerikai fenyegetésre 

reagált. Az EU hasonló lépéssel nem élhetett, mert az egyrészt ellentmondott volna 

háborúellenes alapelvének, másrészt nem volt akkora hadi ereje sem, hogy 

számottevően fenyegethetett volna. Illetve lett volna, de a használatához tagállamok 

egyöntetű helyeslése kellett volna, amit biztosan nem tudott volna megoldani. 

    Persze más esetekben is nehéz teljes körű egyetértésre jutni, és ez az új 

államok belépésével még csak bonyolódni fog. Érdemi lépés a helsinki konferencián 

sem született, pedig a döntéshozatali reform nagyon fontos, legalább abban a 

kérdésben, hogy a jövőben hogyan alakuljon a Tanács szavazati aránya. A bizottsági 

tagok számát mindenképpen csökkenteni kell majd, hogy továbbra is határozatképes 

maradhasson a szervezet. 
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    Az Unió a bővítéssel kapcsolatosan sem foglalt állás egyértelműen, már 

ami a konkrét dátumokat illeti - 1998. március 30-án tizenegy állammal indított meg 

bővítési tárgyalásokat, ezt a számot pedig szinte rögtön hatra csökkentette 

(Szlovénia, Csehország, Magyarország, Ciprus, Lengyelország és Észtország), 1998. 

március végén pedig az öt kelet-európai állammal kezdett a csatlakozás 

konkrétumairól tárgyalni.56” 

    1997. július 16-án a bizottság közzé tette az Agenda 200057nevű 

programját, ami az Unió jövőbeni stratégiáját, azon belül a reformokat és a bővítést 

taglalja. Mindkét kérdés megoldása a ködös jövőbe vész, mindenesetre az 

összefonódás mélyülése tovább folytatódik. 1999. január elsejei hatállyal tizenegy 

országban bevezették az eurót,58és 2002-től annak lakossági felhasználása is 

megvalósult. 

A már említett intézményi reform és a keleti bővítés fontos feladata lesz a 

Közösségnek a közeli jövőben. Mivel a kettő szorosan összefügg, az Unió már 

többször kijelentette, hogy amíg nem rendezte az Amszterdami Szerződésben foglalt 

intézményi kérdések ügyét, addig nem kezd érdemi tárgyalásba a csatlakozni 

vágyókkal. A legfontosabb feladat a Bizottság méretének és összetételének 

meghatározása, a szavazatok Tanácsbeli súlyozásának kérdése, valamint az, hogy a 

Tanácsban kiterjesszék azoknak a kérdéseknek a körét, amelyekben minősített 

többség is elegendő az egyhangú döntéshozatal helyett (vagyis hogy leegyszerűsítsék 

az eljárást). Ezzel egyidejűleg a hatékonyság növelése érdekében a Közösség 

elkezdte megújítani közigazgatását és működési elveit. Ennek egyik lépcsőfoka volt, 

amikor a Parlament által felállított független szakértői bizottság elmarasztaló 

jelentése miatt a Santer-vezette Bizottság lemondott. Az ezt követő Prodi-

Bizottság59nem véletlenül tűzte ki célul az eredményesebb, megbízhatóbb és 

átláthatóbb működést. 

    Az uniós politikák területén is változtatást terveznek. A költségvetésben 

egy nagyobb összeget irányoztak elő a mezőgazdaság számára, ahol egyre inkább a 

közvetlen termelő támogatására szeretnének átállni a piaci árak támogatása helyett. 

Az euró bevezetésével szükségessé vált a gazdasági és a foglalkoztatási politikák 

összehangolása. Az utóbbi tekintetében az Unió minden tagállam számára 

ajánlásokat fogalmazott meg a cologne-i konferencián alkotott Európai 

Foglalkoztatási Egyezmény (EEP)60keretébe. Az ehhez mindenképpen szükséges 

európai szintű szociális párbeszédet ezzel egyidejűleg két keretegyezményben is 
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megerősítették. A teljes foglalkoztatáshoz elengedhetetlen, hogy japán és amerikai 

versenytársaival szemben az Unió növelje versenyképességét - e célból ötéves 

stratégiai elképzeléseket fogalmaztak meg. Felelevenítik a versenyszabályokat, 

elősegítik a vállalkozói szellem megerősödését, együttműködnek a kutatás és 

technológiai fejlesztés területén, valamint új programokat indítanak az oktatás és a 

szakmai képzés körében. Ez ügyben maximálisan ki akarják használni az 

informatikai forradalom nyújtotta lehetőségeket, újabb szabályozások születnek az 

Internet-használat, a telekommunikáció és távközlés területén. Az Unió ezen kívül 

elhatározta, hogy Galileo-rendszer néven európai műholdas navigációs rendszert 

létesít. 

    A termelés és foglalkoztatottság növelése felesleges, ha mellette az ember 

elpusztítja élőhelyét, ezért a mezőgazdaság, a halászat, az energia, a közlekedés, az 

ipar és a fejlesztés területén hozott szabályzásokba beépítik a környezetvédelmi 

intézkedéseket is. Elsőrendűen fontos az éghajlatváltozás kérdése, ezért az Unió 

fontosnak tartja a Kyotoi Protokoll61nemzetközi elfogadását, és a közösségi 

szabályozást is megerősítette a levegőszennyezés, valamint az újrahasznosítás 

területén. Az életminőség javítása érdekében figyelmet szentel az egészség 

védelmének, a fogyasztók jogainak és az élelmiszerek biztonságának. Az egészség 

védelmét már megoldották, az élelmiszerek tekintetében 1999-ben az úgynevezett 

zöld könyvben szabályozták többek között a termékek dioxin tartalmát és a hús 

hormonkezelését.62 

    Az Amszterdami Szerződés intézkedései alapján a közösség nagyobb 

hatalmat kapott a bel- és igazságügy területén, ami azt jelenti, hogy a szabadság, 

biztonság és igazságügy közösségi kiépítése sokkal kézzelfoghatóbbá teszi majd az 

európai állampolgárságot. A tamperei konferencián intézkedéseket hoztak a 

menedékjog és a migráció, az igazságügy, a bűnözés és külső fellépés ügyében. A 

közös kül- és biztonságpolitika (CFSP) területén az Amszterdami Szerződés alapján 

a Közösség tevékenysége szintén bővült. Az államok közös stratégiával léptek fel 

Oroszország és Ukrajna felé, azon kívül a Nyugat-Európai Unió főtitkárának és a 

CFSP fő képviselőjének ugyanazt a Javier Solanat63választották meg, ami a két 

szervezet kapcsolatára utal. A cologne-i konferencián elhatározták, hogy megnövelik 

a válságmenedzsment katonai és polgári tartalékait. Az egyre erősödő közös kül- és 

biztonságpolitika jele volt az Unió hadseregének egyre gyakoribb jelenléte a világ 

válsággócainál. 
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    Ilyen például az Unió által kezdeményezett stabilizációs és egyesülési 

folyamat a Nyugat-Balkánon, melynek során felajánlották a koszovói válság utáni 

segítségnyújtást, és támogatták a jugoszláv demokrata erőket is. Az Unió a stuttgarti 

konferencián euro-mediterrán kérdésekkel foglalkozott, a FÁK országaival pedig 

számos partnerségi és együttműködési egyezményt kötött. Konferenciákat tartott 

továbbá Oroszországgal, Ukrajnával, Örményországgal és Azerbajdzsánnal. Közös 

deklarációt írt alá Új-Zélanddal, párbeszédet folytat az ázsiai országokkal, Kínával 

pedig csúcstalálkozókat szervezett.64 A latin-amerikai kapcsolatok új szintre 

helyeződtek, amikor az itteni és a karib-tengeri országok, valamint az Unió államfői 

találkoztak, és stratégiai partnerség jött létre a két térség között. Emellett 

keretszerződések születtek a Közösség és Chile, valamint a közép-amerikai országok 

között.65  

A helsinki „millenniumi deklaráció” leszögezte, hogy az Európa Unió a 

demokrácián és a jogon alapul, valamint hogy állampolgárait a szabadság, a 

tolerancia, az egyenlőség, a szolidaritás és a kulturális sokféleség köti össze. 

Ezeknek a jogoknak a fontosságát hangsúlyozza „Az európai alapjogok chartája66is. 

Előre látta vajon ezeket az apró és a megálmodás szempontjából jelentéktelen 

részleteket Churchill? Talán igen, talán nem. Minden esetre érzékelhető, hogy a 

gondolat materializálódása milyen hosszú, buktatókkal teli, és kudarcoktól sem 

mentes utat járt be. Több mint fél évszázad telt el Zürich óta, és az integráció 

folyamata korántsem fejeződött be. Ha elfogadjuk John Lukacs gondolatait – miért 

ne tennénk – és Svájcot tekintjük a tökéletes integráció mintájának, bizony hosszú út 

áll még előttünk.67 
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