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Kedves  O lvasó!

Őszinte örömömre szolgál, hogy az Európai Tükör tematikus számot szentel az Európai Unió 
múltjában és jövőjében megkerülhetetlen szerepet játszó bővítésnek. A bővítési folyamat 1950-
től napjainkig mindig is sikertörténet volt, amely nagymértékben járult hozzá a kontinens béké-
jének, biztonságának megőrzéséhez, valamint a demokratikus értékek és a jogállamiság meg-
szilárdításához. Az integráció folyamatos mélyítésével párhuzamosan haladó bővítési folyamat 
volt az a tényező, amely az Európai Uniót korábban szembenálló államok békéjét szavatoló 
gazdasági együttműködésből globális politikai, gazdasági kérdésekben megkerülhetetlen sze-
replővé tette. Éppen ez a kettősség az, ami a bővítést az összes EU-tagállam és intézmény ál-
tal támogatott politikává emelte: a bővítéssel az Európai Unió biztonságot, stabilitást, demok-
ráciát, jogállamiságot exportál, és cserébe új nemzeteket, kulturális sokszínűséget, innovációt, 
gazdasági és szociális erőforrásokat von be a közösségbe.  

Sokan úgy vélik, hogy a gazdasági válság hatására a bővítési folyamat is leállt. Valóban, a 
gazdasági nehézségek és a nyomukban fellépő társadalmi feszültségek az EU és a csatlakozni 
vágyó országok részéről is más megvilágításba helyezték azokat az előnyöket, amelyeket köl-
csönösen remélhetünk a bővítéstől. Természetes jelenség, hogy válsághelyzetben minden közös-
ség befelé fordul, ahogyan az is érthető, hogy a beszűkült munkaerőpiac mellett nem könnyű 
tovább terjeszteni a személyek szabad mozgását biztosító egységes piacot. Miközben az Unió 
intézményeiben állam- és kormányfőink heves vitákat folytatnak a következő hét év pénzügyi 
keretéről, felmerül a kérdés, képes lesz-e majd az EU megfelelően támogatni az újonnan csat-
lakozó országok felzárkóztatását. 

Látnunk kell ugyanakkor, hogy a gazdasági válság fel is erősítette az összefogás, a szorosabb 
koordináció, a további integráció szükségességét. Versenyképességünk megőrzéséhez elenged-
hetetlen, hogy a csatlakozni vágyó országok erőforrásait, növekedési potenciálját becsatornáz-
zuk az Unióba, és kiemelten a közép-európai térségbe. Hazánk biztonságának szavatolásához is 
nélkülözhetetlen, hogy az EU, de egyben a NATO alapelvei és értékei, így a konfliktusok békés 
rendezése és a regionális együttműködés iránt elkötelezett országok határozzák meg a velünk 
határos régió jövőjét. Az Európai Unió előtt álló kihívások jelentősek, de nem kérdőjeleződött 
meg, hogy az integráció mélyítésével és a bővítés folytatásával kell leküzdeni őket.

Már eddig is, az olyan szektorális együttműködéssel, mint az Energiaközösség, illetve a nyu-
gat-balkáni államok vízumliberalizációja, komoly eredményeket értünk el az EU és a csatlakozni 
kívánó országok közötti kapcsolatok fejlesztésében, közelebb hozva őket Európához és az eu-
rópai nemzetek családjához. Fontos, hogy együttműködjünk bilaterális és uniós szinten is an-
nak érdekében, hogy az eddigi eredményeket megőrizzük, konszolidáljuk, és a belőlük fakadó 
lehetőségeket minél jobban kihasználhassuk.   

Az Európai Unió világban betöltött szerepének erősítéséhez elengedhetetlen biztosítani, hogy 
közösségünk továbbra is nyitva álljon az Unió alapelveit és értékeit magukénak valló európai 
országok előtt, amennyiben azok készek és képesek véghezvinni a tagsági követelmények tel-
jesítéséhez szükséges reformokat. Az Unió csak akkor lesz képes érdemi szereplőként fellépni 
globális szinten, amennyiben hitelesen bizonyítani tudja, hogy érdemi befolyással rendelkezik a 
közvetlen szomszédságában lévő országok és régiók stabilitására és jólétére. A Nyugat-Balkán 
országai és Törökország mint tagjelölt és potenciális tagjelölt országok elkötelezték magukat 
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az európai út mellett, de a több évszázados európai demokratikus múltra visszatekintő Izland 
is komoly feladatokat vállalt magára az EU-tagsággal járó előnyök érdekében.

Magyarország 2011 első félévében, az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként elsődle-
ges céljának tekintette a bővítési folyamat továbbvitelét. Horvátország hat éve folyó csatlako-
zási tárgyalásainak lezárása elnökségünk végén minden biztató szónál és ígéretnél határozot-
tabban bizonyította, hogy az Európai Unió továbbra is befogad minden olyan európai országot, 
amely politikailag elkötelezett a csatlakozás feltételeinek teljesítéséhez szükséges reformok meg-
valósítása iránt. Az egyes aspiráns országok elkötelezettsége viszont jelentős mértékben függ 
a bővítési folyamat hitelességétől, amelyet az EU-elnökségünk alatt is hangoztatott két alap-
elv, a következetes feltételesség és az egyéni teljesítmények elismerésének tiszteletben tartá-
sával lehet biztosítani. 

Fontos a feltételek meghatározása és szigorú számonkérése, de elengedhetetlen a teljesí-
tés haladéktalan elismerése újabb feltételek támasztása nélkül. A csatlakozási feltételek teljesí-
téséhez szükséges, kihívásokkal teli, elkötelezettséget és kitartást igénylő, hosszas reformfo-
lyamat irányait kitűzni leghatékonyabban akkor tudjuk, ha az EU tagállamai egységes hangon 
képesek megjeleníteni az elvárásokat. 

Fontos, hogy az érintett országok minél felkészültebben jussanak el a csatlakozási tárgyalá-
sok megkezdéséig, mivel azok jelentik a csatlakozási folyamat leghatékonyabb eszközét az in-
tegrációs feladatok meghatározására és számonkérésére. A csatlakozási tárgyalások során in-
tenzíven ellenőrzik a teljesítményt, így a korábbiaknál sokkal részletesebben és pontosabban 
lehet megállapítani, hogy egyes területeken milyen feladatok várnak még megoldásra. 

A csatlakozási tárgyalások előrehaladtával folyamatosan szűkül azon kérdések köre, ame-
lyekben komoly kihívások maradnak. Az adott ország napról napra több figyelmet, több erő-
forrást szentel a hátralévő feladatok megoldásának, és ez egyben belpolitikai elvárássá is vá-
lik, ezzel növelve a sikeres teljesítés esélyét. Ezért is kívánatos, hogy az egyes kétoldalú nyitott 
kérdések rendezése és a csatlakozási tárgyalások párhuzamosan folytatódjanak a bővítési or-
szágokban, és ne a tagjelöltség vagy a tárgyaláskezdés feltételéül szabjuk a rendkívül komplex 
és érzékeny ügyek megoldását. 

Biztonságpolitikai és gazdasági szempontból fontos szem előtt tartanunk az EU-integrációs 
folyamat stabilizáló hatását az Unióval szomszédos nyugat-balkáni térségben. Az Európai Unió-
nak proaktívnak kell maradnia a régióban, nem engedhetjük meg, hogy elkötelezettségünk vélt 
megingásával gyengítsük az EU jelentette stabilitás és prosperitás vonzerejét. Egy ilyen forga-
tókönyv a tagjelöltek és a potenciális tagjelöltek európai integrációtól való lassú elfordulásához 
vezethet, teret engedve más elvek és értékek, fejlődési modellek térnyerésének. 

Némelyek arra számítanak, hogy Horvátország csatlakozásával az EU bővítése egy idő-
re leáll. Egyértelmű ugyanakkor, hogy továbbra is az egyik legszélesebb körű tagállami támo-
gatottsággal rendelkező uniós politikáról van szó. A bővítési folyamat Törökország, Izland, 
Montenegró csatlakozási tárgyalásaival és a többi aspiráns ország elkötelezettségéből fakadó 
teljesítéssel folyamatosan halad előre, így ez a kötet is csupán egy – célfotó előtti – pillanatfel-
vételt adhat az Európa békéjének, stabilitásának és fejlődésének egyik sarokkövét jelentő EU-
politikáról, a bővítésről. 

SZTÁRAY PÉTER, 
a Külügyminisztérium politikai igazgatója
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Az ötödik bővítési kör és a horvát 
csatlakozási tárgyalások tapasztalatai

Az EU ötödik bővítési köre (2004. május 1-jei 
és 2007. január 1-jei csatlakozások), noha nagy-
ban növelte az Unió heterogenitását, összes-
ségében sikeres volt.1 Az újonnan csatlakozó 
tagállamok gyorsan igazodtak az EU-tagság-
ból származó új környezethez, rövid idő alatt 
jelentős előrelépést tettek a jogszabályi harmo-
nizációban, gazdaságilag a nagykörös bővítés 
előnyös (win-win) helyzet volt mind az EU15-
nek, mind az EU10(12)-nek. Nem igazolódtak 
be sem az uniós döntéshozatali folyamat nehéz-
ségeit, sem a tömeges munkaerő-vándorlást 
előrevetítő régi tagállami aggodalmak. Romá-
nia és Bulgária csatlakozása azonban rámuta-
tott a pusztán politikai döntések természeté-

re a bővítéspolitika terén is. A két ország úgy 
lépett be az EU-ba, hogy a csatlakozás pillana-
tában még nem készült fel teljesen a tagság-
ra az igazságszolgáltatás reformja, valamint a 
korrupció és a szervezett bűnözés elleni fel-
lépés területén. E visszás helyzetet a tagálla-
mok úgy gondolták kezelni, hogy a két ország 
feltételesen csatlakozott: az integrációt köve-
tően is szoros ellenőrzés alatt maradtak e te-
rületeken. Az elképzelés szerint Bukarestnek 
és Szófiának a Bizottság által meghatározott 
célokat (benchmarkok) követve fokozatosan 
fel kellett volna számolnia a hiányosságokat.2 
Noha az ún. együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmust (cooperation and verification  
mechanism, CVM) csak átmeneti intézkedésnek 
szánták, a két 2007-ben csatlakozott ország 
a mai napig nem tudta teljesíteni a Bizottság 

SINKA LÁSZLÓ* 

Az  EU bővítéspol i t ikájának kihívásai

Az Európai Unió bővítéspolitikája az egyik legsikeresebb uniós politikának mond-
ható. A bővítéspolitika jelentősége jóval túlmutat azon a tényen, hogy eredménye-
ként országok csatlakoznak az EU tagállamainak közösségéhez. A bővítés jelentő-
sége az integráció politikai alapgondolatából táplálkozik: tagállamok olyan szerves 
egysége, amely harmonizált szabályok alapján, hasonló törvények végrehajtása ré-
vén hozza létre a béke, a prosperitás, a jólét szövetségét. A kommunizmus bukása 
után a bővítéspolitika feladata lett, hogy azonos értékek mentén egyesítse a kon-
tinenst. Ez a magyar bővítéspolitikai álláspont alapgondolata is.
Ugyanakkor, bár az EU bővítéspolitikája olyan sikertörténet, amely külpolitikai 
eszközként is korábban elképzelhetetlen eredményeket mutatott fel az Unió köz-
vetlen szomszédságában, mára a bővítési folyamat lelassult, és komoly kérdések 
merültek fel fenntarthatósága vonatkozásában. A lendületvesztésnek több oka 
is van, amelyek között nem lényegtelen elem az sem, hogy a jelenlegi visszaesés 
szinte törvényszerű volt az ötödik bővítési kör tömeges csatlakozása után (10+2 
új tagállam belépésével). Emellett is azonban számos olyan külső és belső ténye-
ző határozza meg a bővítéspolitika kilátásait, amelyek számbavétele indokolt.

* A szerző a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi és Bővítési Főosztályának vezetője.
1  Five years of an Enlarged Europe. Economic Achievements and Challenges. (European Economy. 1. 2009. Brussels. 

222pp. Tab. Graph. Ann. Bibliogr.)
2  Az Európai Bizottság 13/12/2006 [C(2006) 6570] sz. határozata Bulgária esetében; és 13/12/2006 [C(2006) 6569] 

sz. határozata Románia esetében 

AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSE
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által elvárt feltételeket. Így Bulgária és Romá-
nia belépése intő példa lett abból a szempont-
ból, hogyan nem szabad végrehajtani a csat-
lakozást. A mai napig visszaköszön a politikai 
kommunikációban az az érvelés, miszerint töb-
bet nem elfogadható a tagállamok számára, 
ha egy ország úgy csatlakozik, hogy még fon-
tos házi feladatokat kell teljesítenie. Vagyis a 
politikai kinyilatkoztatáson túli, konkrétan és 
szigorúan ellenőrzött alapelvárássá vált, hogy 
csak teljesen felkészült országok léphetnek az 
EU-tagok sorába.

Ez a megközelítés meghatározta Horvátor-
szág csatlakozási folyamatát is. A korábbi hi-
bákból okulva, és a 2006-os bővítési konszen-
zust3 alapul véve a tagállamok jelentős része 
a feltételességet, a kondicionalitást helyezte 
előtérbe. A csatlakozni kívánó országok et-
től fogva a tagállamok fokozott elvárásaival 
szembesültek, és az amúgy is rendkívül hosz-
szú és a jelöltre nagy terhet rovó folyamat-
ban csak akkor tudtak előrelépni, ha minden 
elvárásnak megfeleltek. A csatlakozási folya-
matot is részben módosították, így Horvátor-
szágnak a korábbiakhoz képest sokkal rész-
letesebb, és ennek következtében nehezebb 
procedúrán kellett keresztülmennie. A román-
bolgár integrációból adódó következtetéseket 
levonva, a Bizottság immár 35 fejezet kere-
tében vizsgálta a felkészülését (a mi esetünk-
ben 31 fejezet volt), amelyek között – a CVM 
szükségességét figyelembe véve – egy olyan 
új fejezet is szerepelt, amely az alapjogokat és 
az igazságszolgáltatást vette górcső alá. Nem-
csak a vizsgált területek száma, hanem a folya-
mat is változott. A tagállami igényeknek eleget 
téve olyan rendszer alakult ki, amely lehető-
vé tette, hogy a Bizottság megnövekedett el-
lenőrzési funkciója mellett a Tanács minél in-

kább naprakész információkkal rendelkezzen 
az adott tagjelölt csatlakozási felkészültségé-
ről, és minél több ponton beavatkozhasson a 
folyamatba. Egyebek között ennek köszönhe-
tő az is, hogy a korábban párban járó tagje-
löltség és a tárgyalások megkezdése elváltak 
egymástól. Láthatjuk, hogy Macedónia, Mon-
tenegró vagy Szerbia esetében már a tagje-
löltség elnyerése óriási előrelépésnek számí-
tott, de a tárgyalások megkezdése, amely a 
valós párbeszéd kezdetét jelenti, ettől időben 
elkülönül. Ugyancsak a bővítéspolitika új sajá-
tossága, hogy a tagjelöltség megadása után a 
tárgyalások nem feltétlenül veszik kezdetüket 
belátható időn belül. Ez pedig negatív hatással 
van a bővítési folyamat hitelességére.

Az újítások hatására a bővítési folyamat min-
den korábbinál komplexebb lett. Mint már em-
lítettük, előtérbe került a kondicionalitás, a 
csatlakozási folyamat pedig a korábbiakhoz 
képest lelassult, nehezebbé vált, és megszűnt 
a szinte automatikus előrehaladás lehetősége. 
Ezenkívül az is nyilvánvaló, hogy a megerősí-
tett kondicionalitás okán, amely már a csat-
lakozási tárgyalások megkezdéséhez is szük-
séges, és az új megközelítés miatt, amely a 
legnehezebb alapjogi/igazságszolgáltatási fe-
jezetet rendeli elsőként megnyitni, a tagjelöl-
tek felkészültsége és a tárgyalások megkezdé-
séhez elvárt szint közötti különbség a korábbi 
bővítési körökhöz képest jelentősen megnőtt. 
Másképpen fogalmazva: Izlandot leszámítva a 
csatlakozási tárgyalások megkezdése már ön-
magában is olyan jelentős átalakulást kíván a 
tagjelöltektől, amelynek teljesítése komoly in-
tegrációs elkötelezettséget feltételez, és poli-
tikai kockázatot rejt magában. Az alkotmány-
módosítás vagy a választási rendszer reformja 
olyan alapvető, az állam működését érintő kö-

3  „Az Európai Tanács egyetért azzal, hogy a konszolidáción, feltételhez kötöttségen és kommunikáción alapuló, az Unió 
új tagok felvételére irányuló képességével ötvözött bővítési stratégia képezi a megújított bővítési konszenzus alapját.  
Az EU a bővítési folyamatban részt vevő országok tekintetében megtartja kötelezettségvállalásait.” Brüsszeli Európai 
Tanács 2006. december 14–15., Az Elnökség Következtetései 15/12/2006 Nr: 16879/1/06 REV1
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vetelmények lehetnek, amelyek évekkel késlel-
tethetik, vagy akár meg is akadályozhatják egy 
ország közeledését az EU-hoz. Ezért hangsú-
lyozzuk azt, hogy már a bővítési folyamat élet-
ben tartása, lendületének fenntartása is komoly 
eredmény lehet. Ez az eredmény azonban el-
várt, hiszen a bővítési folyamatnak mint sta-
bilizáló és konszolidáló „külpolitikai” eszköz-
nek nincs alternatívája. A Bizottság ugyan az 
elmúlt időszakban kidolgozott és sikerrel va-
lósított meg olyan pótmegoldásokat, amelyek 
a csatlakozási tárgyalások megkezdése nél-
kül is alkalmasak a kapcsolatok intézményes 
fenntartására (például magas szintű párbeszé-
dek), azonban a csatlakozási folyamat nélkül 
ezek hosszú távon nem működőképes struk-
túrák. A bővítéspolitika célja végső soron az, 
hogy országok csatlakozzanak az EU-hoz; ezt a 
célt pedig pótmegoldásokkal nem lehet elérni.

Az európai válság hatása  
a bővítéspolitikára

A bővítési politika tehát saját belső problémái-
val küzd, és a folyamatot ellenőrizhetőbbé te-
vő struktúrák csak tovább lassítják az amúgy 
is időigényes folyamatot. A hatékonyság csor-
bát szenved. Fontos azonban azt is megérteni, 
hogy a bővítéspolitika problémái külső ténye-
zőkből is fakadnak, sőt, a jelenlegi politikai és 
gazdasági kontextus nagymértékben megha-
tározza az EU számos más politikája mellett a 
bővítés lehetőségeit is.

Az EU jelenlegi válsága több síkon jelenik 
meg. A legnagyobb hangsúlyt talán az eurózó-
na krízise, és ehhez kapcsolódóan a gazdasági-
fiskális kérdések kapták. Újra előtérbe került 
a gazdaságpolitikai koordináció megerősíté-
sének szükségessége, és ehhez kapcsolódóan 
egyes szociális területeken a szorosabb együtt-
működés igénye. Amikor azonban a bővítés és 
a válság viszonyáról beszélünk, nem az utóbbi 

gazdasági-társadalmi gyökereiről, hanem sok-
kal inkább a morális vetületéről szólhatunk.  
A mostani válságnak van ugyanis egy bizalmi 
összetevője is, amely alapvetően meghatározza 
mind a tagállamok egymáshoz való, mind pe-
dig a belépni szándékozókhoz való viszonyát. 
Az eurózóna tagállamai között tetten érhető 
bizalomhiányra utal a fiskális koordináció ga-
ranciális elemeinek előtérbe kerülése, a 27 tag-
állam között a schengeni bővítés megakadása 
és a biztonsági megoldások keresése, a bőví-
tés terén a kondicionalitás megerősödése, har-
madik országok irányában pedig a vízumpo-
litika védzáradékainak bevezetése. Noha ez a 
négy terület tartalmában rendkívül különböző, 
az EU mindegyiket illetően úgy próbálja fenn-
tartani a politikák működőképességébe vetett 
bizalmat, hogy biztonsági garanciákat nyújt a 
tagállamoknak: a rendszer működésének hibá-
ja esetén, amennyiben beigazolódnak a tagálla-
mok félelmei (amelyek miatt most az előrelé-
pést gátolnák), lehetőség van a szabályrendszer 
gyors felülvizsgálatára, a „vétkes” szankcioná-
lására és a tovagyűrűző hatások csökkentésé-
re, kiküszöbölésére. Az alábbiakban részlete-
sen is áttekintjük ennek hatásmechanizmusát.

A schengeni bővítés tekintetében a bizalom-
vesztést Románia és Bulgária elhúzódó felzár-
kózási folyamata, illetve az arab tavasz mene-
kültáradatával kapcsolatos tagállami reakciók 
váltották ki. Fontos kiemelni, hogy Románia 
és Bulgária uniós csatlakozásakor átültette a 
schengeni joganyagot is, azonban a két or-
szág egészen addig nem alkalmazhatja azt, 
amíg nem rendelkezik a schengeni tagok egy-
hangú jóváhagyásával. Tekintettel arra, hogy 
az alkalmazás feltételeinek meglétét kell ellen-
őrizni, a schengeni övezetbe való belépés elvi-
leg túlnyomórészt technikai folyamat. Ennek 
során tagállami szakértők ellenőrzik a csatla-
kozni kívánó tagállamban a technikai feltéte-
lek meglétét, és amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az adott ország el tudja látni a közös ha-
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tárőrizetből rá háruló feladatokat, a Tanács 
elé terjesztik jóváhagyásra a csatlakozás kér-
dését. A tanácsi határozat azután rendelke-
zik arról, hogy jóváhagyja-e a csatlakozást, il-
letve mely időponttól kezdve alkalmazható a 
schengeni jog. A probléma Románia és Bulgá-
ria esetében az, hogy a szakmai ellenőrzések 
mellett a kérdés politikai felhangot is kapott. 
A fentebb említett CVM által lefedett terüle-
tek ugyanis alapvető fontosságúak a tagálla-
mi működés szempontjából, a CVM által kezelt 
kérdések tulajdonképpen a csatlakozás előfel-
tételei. A mechanizmus azonban az együttmű-
ködésre épült, így a tagállamok és az intézmé-
nyek kezében nincs semmilyen eszköz annak 
kikényszerítésére, hogy Románia és Bulgária 
végrehajtsa a Bizottság által meghatározott 
feladatokat. Több tagállam is úgy látja, ez az 
oka annak, hogy a két ország mind a mai napig 
nem felel meg a tagállami működés szabálya-
inak, és keresi a lehetőségét, miképpen lehet-
ne szankciót kötni a feladatok nem teljesítésé-
hez. Ezt a lehetőséget a CVM-ben látták meg. 
Azt mondják, hogy Bukarest és Szófia akkor 
kaphat zöld jelzést a schengeni övezethez va-
ló csatlakozáshoz, ha maguk mögött hagyják 
a CVM-et, vagyis a gyakorlatba is átültetik az 
abban megfogalmazott elvárásokat.4

A bizalmi válságot ebben az esetben olyan 
mechanizmussal kívánják kezelni, amely lehe-
tővé tenné a belső határokon a határellenőrzés 
visszaállítását bizonyos kedvezőtlen fejlemé-
nyek esetén, mondjuk az illegális bevándorlók 
számának hirtelen és jelentős megemelkedése-
kor. Ez lenne az az ellensúly, amely segítene a 
tagállamokkal elfogadtatni a schengeni övezet 
bővítését, a két ország belépését. (Ugyanak-
kor fontos megjegyezni, hogy a belső határok 
visszaállíthatóságát ugyan a schengeni bővítés 
összefüggésében vizsgáljuk, a feltételrendszer 

azonban leginkább a 2011-es arab tavasz ta-
pasztalatain, illetve a görög külső határőrize-
ti problémán alapul. Mindkét eset kapcsán je-
lentős migrációs nyomás nehezedett az uniós 
célországokra, amelynek egyenes következmé-
nye volt, hogy ezek az országok a szabályozás 
szigorítása mellett foglaltak állást.)

A bővítés és a kondicionalitás kérdésével a 
korábbiakban már részletesen foglalkoztunk, 
azonban fontos látni, hogy azok az elemek, 
amelyeket a horvát csatlakozási tárgyalások 
lezárása után, mintegy a horvát tapasztalato-
kon alapulva vezettek be a soron következő 
országok tárgyalásaira vonatkozóan – minde-
nekelőtt a 23. (alapjogok, igazságszolgálta-
tás) és a 24. (bel- és igazságügyek) csatlako-
zási fejezet hangsúlyos kezelése –, fontosak a 
tagállami aggodalmak eloszlatása szempont-
jából, elejét veszik annak, hogy a csatlakozás 
pillanatában az adott ország felkészületlen le-
gyen, és kezelhetetlen problémákat importál-
jon az unióba. Így tehát a bizalom helyreállítá-
sának eszközeként is felfogható az új módszer, 
noha nyilvánvalóan újabb kihívások elé állítja a 
csatlakozni kívánó államokat.

Végül az uniós vízumpolitika is példaként idéz-
hető a bizalmi válság megoldására tett kísérle-
tek között. A vízumliberalizáció tulajdonképpen 
ugyanolyan külpolitikai célokat szolgál, mint a 
bővítési politika, hiszen a kapcsolatok korai fá-
zisában az EU a vízummentességet tudja fel-
ajánlani olyan, az állampolgárok számára is ér-
zékelhető, kézzelfogható könnyítésként, amely 
a csatlakozni kívánó ország esetében politikai 
elkötelezettséget indukál a reformok folyta-
tására. A vízumkötelezettség eltörlése szinte 
közvetlenül belpolitikai „jó pontokká” fordít-
ható, ami megteremti az alapot a további re-
formok véghezvitelére. Jelenleg például a Nyu-
gat-Balkánon már csak Koszovó esetében van 

4  A magyar álláspont ezzel ellentétes: eszerint nincs kapcsolat a CVM és a schengeni bővítés között; a két tagállam telje-
sítette a schengeni felvétel feltételeit, így belépésüket jóvá kell hagyni.
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vízumkötelezettség, de remélhetőleg hamaro-
san ez is megszűnik. Az is látható ugyanakkor, 
hogy a további vízumliberalizáció támogatott-
sága is erősen csökken a tagállamokban, ráadá-
sul olyan nem kívánt visszaélések is előfordultak 
az utóbbi években, amelyek a tagállami közvé-
leményt erősen megosztották, és a vízummen-
tesség mint eszköz alkalmazásának felülvizsgá-
latára kényszerítették a politikusokat. Jelenleg 
az EU számos vízumpárbeszédet folytat azzal 
a céllal, hogy kiterjessze a vízummentes orszá-
gok körét. Olyan országokra kell gondolni, mint 
Ukrajna, Oroszország vagy Moldova. Fontos cél, 
hogy ezek a folyamatok folytatódjanak, hiszen 
befagyasztásuk komoly presztízsveszteség len-
ne az EU-nak. Ugyanakkor – megint csak – sé-
rült a bizalom a vízummentességet megszer-
ző, majd azzal visszaélő országok irányában. 
A megoldás ebben az esetben is egy pótlólagos 
védelmi intézkedés (safeguard) bevezetése le-
het. Jelenleg tárgyalják az EU intézményei azt 
a módosítást, amely – korábban nem létező – 
garanciákat jelentene arra az esetre, ha egy ví-
zummentes ország állampolgárai visszaélnének 
a vízummentes utazás adta lehetőségekkel. Ab-
ban az esetben, ha az elutasított menekültké-
relmek száma hirtelen jelentékenyen megnő-
ne, amiből azt a következtetést vonnák le, hogy 
visszaélnek a rezsim által nyújtott lehetőségek-
kel, mód nyílna a vízumkötelezettség visszaál-
lítására. Ez a módszer tehát megint pótlólagos 
garanciákat vezetne be a tagállamok számára, 
ami ugyan a vízumpolitika szempontjából nyil-
vánvalóban újabb restrikciót jelent, de lehető-
vé teszi, hogy az idegenkedő tagállamok is hoz-
zájáruljanak a vízummenteség kiterjesztéséhez 
újabb országokra.

Konklúzió

Az Európai Unió bővítési politikája az EU hosz-
szú távú sikerének egyik alappillére. A bővítési 

politikának az a tulajdonsága, hogy egyes or-
szágokban politikai érdeket teremt azon re-
formlépések megtételére, amelyek a megfelelő 
legitimáció nélkül akár meg sem születnének, 
illetve hogy gyorsítóként hat komplex, az ál-
lam alapvető működését érintő rendszerek 
európai értékek szerinti újraépítésére, még 
mindig egyedülálló lehetőségeket rejt magá-
ban. A bővítési politika fenntartása ezért az 
EU hosszú távú érdeke is, hiszen az teszi hi-
telessé fellépését a közvetlen szomszédságá-
ban. Arra kell tehát törekedni – és ennek meg 
kell nyernünk tagállami partnereinket is –, 
hogy a válság következtében beszűkült, gyors 
válaszokat váró, rövid távú gondolkodás ne 
okozzon olyan sérülést ezen politika szerke-
zetében, amely később, a válság elmúltával, 
a bővítési hajlandóság visszatérte után ellehe-
tetleníti a bővítési folyamat korábbi dinami-
kájának visszaállítását. Fontos, hogy a bővítés 
dinamikájának lassulása miatt elindult folya-
matok, amelyek jelenleg nem minden esetben 
hozzák közelebb a tagjelölteket az EU-hoz, ne 
forduljanak olyan fokú elidegenedésbe, hogy 
az elvesztett szálak újbóli felvétele ellehetet-
lenüljön. A fő kérdés a bővítés kapcsán min-
dig az, hogy melyik ország lesz a következő 
csatlakozó, ez mikorra várható, hány fejezet 
megnyitására kerül sor egy elnökség alatt. A 
jelenlegi helyzetben azonban arra kell töre-
kednünk, hogy még akkor is fenntartsuk a 
bővítési folyamatot, amikor nincsenek látvá-
nyos eredmények. Ez minden bizonnyal na-
gyobb kihívás, mint a fejezetek megnyitása, 
vagy bármely más konkrét eredmény eléré-
se a csatlakozási tárgyalások során. A másik 
levonható következtetés – és egyben szom-
szédos országként a bővítéspolitikával kap-
csolatos gondolkodásunk kiindulópontja is –, 
hogy a bővítéspolitika stabilizációs eszköz. Ha 
sikerül a csatlakozási folyamatban részt ve-
vő országokkal olyan együttműködést kiala-
kítani, amely lehetővé teszi a feladatok idő-
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szerű, arányos (teljesíthető) és folyamatos 
meghatározását, az állandó, egy irányba mu-
tató fejlődést eredményezhet. Ennek hiánya 
azonban előre nem tervezhető folyamatokat 
indíthat el, ami a kölcsönös csalódáson ke-
resztül a bizalom hosszú távú megrendülé-
séhez vezethet mindkét oldalon (a nyer-nyer 
helyzet veszít-veszít helyzetté változhat). Ez a 

stabilitás ellen hat. A bővítéspolitika fenntar-
tása tehát mindenkinek érdeke, azon tagálla-
moknak is, amelyek kritikusan állnak a bőví-
téshez. A hosszú távú támogatás elmaradása 
könnyen az eredetileg elvárt eredménnyel el-
lentétes hatást válthat ki, nemcsak a csatla-
kozás előtt álló országokban, hanem a fris-
sen csatlakozott tagállamokban is. 
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Az Európai Bizottság 2012. évi  
bővítési csomagja

Az Európai Bizottság minden évben tartalmas 
és terjedelmes elemzésben vázolja fel a stra-
tégai irányt a bővítési folyamat általa javasolt 
jövőjére vonatkozóan, s országjelentésekben 
értékeli a folyamatban részt vevő országok 
integrációs teljesítményét.

A legutóbbi, 2012. október 10-én bemu-
tatott stratégiai dokumentum1 az elmúlt idő-
szak tapasztalatait levonva három témakört 

állít a bővítési politika homlokterébe. A jogál-
lamiság és jó kormányzás kérdésének közép-
pontba állítását az elmúlt bővítési folyamatok 
tapasztalatai, s mondjuk ki, kihívásai indokol-
ják. A Bizottság által tavaly javasolt, s a Ta-
nács által elfogadott, a montenegrói csatlako-
zási tárgyalások során először alkalmazott új 
megközelítés lényege, hogy már a csatlakozá-
si folyamat kezdetétől megkülönböztetett fi-
gyelem, idő és ellenőrzés jusson és irányuljon 
olyan kérdéskörökre, mint a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem, az igaz-

VÁRKONYI MÁRTA* 

A  bővítés i  fo lyamat je len á l lása és  ki látásai

Ha 2013 tavaszán végigtekintünk az Európa Unió napirendjén, olyan, az integrá-
ció közép- és hosszú távú jövőjét meghatározó kérdésekkel, feladatokkal, viták-
kal találkozunk, mint az euróövezet válságából való kilábalás, a többéves pénz-
ügyi keret részleteinek kidolgozása, a pénzügyi szemeszter, vagy a bankunió. Az 
Európai Unió szomszédságával foglalkozó szakemberek az ilyen politikai helyze-
tet jellemzik úgy, mint a bővítés szempontjából kedvezőtlen európai környezet.
És mégis… Bár az elmúlt évek, ha nem is rajzolták át az Európai Unió szom-
szédságát, de értékes bővítési eredményeket hoztak: Horvátország csatlakozási 
tárgyalásait a magyar elnökség zárta le. A csatlakozási szerződés 2011. decem-
beri aláírását követően kezdetét vette a ratifikációs időszak, amelynek nyomán 
2013. július 1-jén Horvátország az Unió 28. tagállamává válhat. Szerbia 2012. 
március 1-jén tagjelölt lett, Montenegró pedig megkezdte csatlakozási tárgyalá-
sait 2012. június 29-én. 
Bár az Unió „szélesítését” az elmúlt évtizedben számtalanszor temették, s a „bő-
vítési fáradtság” kifejezés az átlag újságolvasó alapszókincsében is helyet kapott, 
a fenti eredmények igazolják a bővítési folyamat életképességét, a tagállamok vál-
tozatlan elkötelezettségét, s a csatlakozási folyamatba bekapcsolódott országok 
töretlen érdekeltségét.
Az alábbiakban, visszatekintve az elmúlt egy év bővítési fejleményeire, értékelem, 
hogy milyen változások, a tagállamok által kikényszerített módosítások jelentek 
meg a bővítési folyamatban, s hogy az európai perspektívával rendelkező orszá-
gok mire számíthatnak a következő időszakban.
Egyúttal fontos megvonni a mérleget, vajon továbbra is helytálló-e a magyar Eu-
rópa-politika egyik alaptézise, mely szerint a bővítés az Unió egyik legsikeresebb 
politikája, s az európai perspektíva hatékony és sikeres „softpower” eszköz az EU 
kezében. E kérdések, felvetések megválaszolására a Bizottság bővítési csomag-
ja és a Tanács 2012. december 11-én elfogadott bővítési következtetései lesz-
nek segítségemre.

*   A szerző a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi és Bővítési Főosztályának munkatársa. 
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/strategy_paper_2012_en.pdf
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ságszolgáltatás és a közigazgatás reformja, 
vagy az alapjogok biztosítása. 

Nem irányul kisebb figyelem a regionális 
együttműködés témakörére sem. Ez konkrét 
elvárásként fogalmazódik meg az érintett or-
szágok felé – a gazdasági, szociális problémák 
és a kétoldalú nyitott kérdések rendezésének 
egyik hatékony eszközeként.

A jelen európai gazdasági kihívások közepette 
nem igényel külön magyarázatot az Európai Bi-
zottság azon törekvése, hogy elősegítse a csatla-
kozási folyamatba bekapcsolódott országok gaz-
dasági közelítését az EU megerősített gazdasági 
kormányzásának irányaihoz, metodológiájához.

A magyar Európa-politika egyik sarokköve 
a bővítési folyamat elkötelezett és következe-
tes támogatása. Ezért is üdvözöltük, hogy az 
Európai Bizottság értékelései alapján a tagje-
lölt és a potenciális tagjelölt országok többsé-
ge előrehaladást tudott felmutatni a múlt év 
integrációs feladatai kapcsán. Ez igazolja az 
európai perspektíva hatékonyságát.

A Tanács következtetései,  
azok magyar megítélése

A Bizottság megállapításait a tagállamok fel-
dolgozták, s saját érdekeik mentén osztották, 
avagy azok módosítását, pontosítását, finom-
hangolását kezdeményezték. Végeredmény-
ben az Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) 2012. 
december 11-ei ülése fogadta el a tanácsi kö-
vetkeztetéseket a bővítési csomagról2. A kö-
vetkeztetések olyan megállapításokat tartalmaz-
nak, amelyekkel az összes tagállam egyetért, 
s kész képviselni. Ez, a vita során patikamér-
leggel kimért, egyeztetett nyelvezet (agreed 

language) a legnagyobb közös osztó, ha úgy 
tetszik, ez határozza meg a következő év bő-
vítési kilátásait, teendőit.

Az Általános Ügyek Tanácsának decemberi 
bővítési következtetései megerősítik, hogy a 
bővítés az Unió kulcspolitikája, amely a meg-
oldásra váró összeurópai feladat közepette is 
megmaradt a békét, a stabilitást, a közösség 
globális szerepét erősítő eszköznek. Tovább-
ra is a 2006-os megerősített bővítési konszen-
zus adja a folyamat elvi alapját, kiegészülve a 
korábbi bővítések tanulságainak levonása nyo-
mán az új megközelítéssel (igazságszolgálta-
tás és alapjogok, illetve a bel- és igazságügyi 
együttműködés témakörére irányuló közpon-
ti figyelem a csatlakozási folyamat legelejétől).  
A Tanács felhívja a figyelmet az alapjogok tiszte-
letben tartásának alapvető elvárására, és utal a 
sérülékeny rétegek társadalmi befogadása kap-
csán a roma keretstratégiára mint eszközre. 
A kisebbségek védelmének elvárása több he-
lyen is megjelenik a szövegben.

A Tanács üdvözli, hogy a tagállamokban fo-
lyik Horvátország 2011. december 9-én alá-
írt csatlakozási szerződésének ratifikációja (azt 
eddig 23 tagállam ratifikálta)3. Az Országgyű-
lés 2012. február 13-án 334 igen szavazattal, 
5 tartózkodás mellett, döntött a Horvátország 
EU-csatlakozásáról szóló szerződés kihirdeté-
séről4. Ezzel a magyar törvényhozás Szlovákia 
után másodikként erősítette meg a szerződést.

A tagállamok elismerik Horvátország előre-
haladását a felkészülés számos területén; egy-
úttal jelzik, hogy bár további kiigazításokra és 
erőfeszítésekre van szükség, a Tanács 2013. 
július 1-jei csatlakozással számol. 

Horvátország integrációs törekvéseinek ma-
gyar támogatása nem új keletű: a csatlakozá-

12 EURÓPAI TÜKÖR 2013/1 • TAVASZ 

2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/134234.pdf 
3  Időrendi sorrendben: Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Olaszország, Málta, Lettország, Litvánia, Ciprus, Csehor-

szág, Románia, Ausztria, Észtország, Lengyelország, Portugália, Írország, Luxemburg, Spanyolország, Görögország, 
Svédország, Finnország, Franciaország, az Egyesült Királyság, valamint Szlovénia.

4 http://www.complex.hu/kzldat/t1200003.htm/t1200003.htm
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sunk óta eltelt közel egy évtizedben folyama-
tosan amellett érveltünk az uniós fórumokon, 
hogy déli szomszédunk csatlakozása túlmu-
tat saját jelentőségén, stabilizáló tényezőként 
megjeleníti az európai perspektíva valódiságát 
a nyugat-balkáni térség egésze számára. 2011-
es soros elnökségünk egyik fő célkitűzése az 
volt, hogy az akkor még nyitott hét fejezetét 
kitárgyalva, a Horvátországgal folyó csatlako-
zási tárgyalások június végéig lezáruljanak. Erre 
végül a 2011. június 30-ra összehívott minisz-
teri szintű tárgyalási fordulón kerülhetett sor. 

Horvátország kétoldalú kapcsolatainkban és 
multilaterális együttműködési keretek között is 
stratégiai partnerünk marad csatlakozása után 
is: közép-európai tagállamként szoros szövet-
ségesünk lehet számos, Magyarország számá-
ra kiemelten fontos ügyben.

A tanácsi következtetések megerősítik: Tö-
rökország, tekintettel dinamikus gazdaságára 
és stratégiai helyzetére, kulcsfontosságú az Eu-
rópai Unió számára. A Tanács számba veszi a 
kedvező fejleményeket: erőfeszítések a török 
reformok folytatására, dinamikus gazdaság, 
stratégiai helyzet stb. Ugyanakkor erős kritikát 
fogalmaz meg a politikai kritériumok egyes vo-
natkozásait, a ciprusi elnökséggel kapcsolatos 
török kijelentéseket, az Ankarai Megállapodás 
kiegészítő jegyzőkönyvéből fakadó kötelezett-
ségeit és a jószomszédi kapcsolatokat illetően.

Ami a csatlakozási tárgyalások helyzetét il-
leti, a 2005 októberében megnyílt folyamat 
2010-ben megakadt. Eddig a 35-ből mindösz-
sze 13 fejezet megnyitására, s egy lezárására 
került sor. E zsákutcából való kitörést célozta 
a Bizottság a 2012 májusában éltre hívott Új 
Pozitív Menetrenddel5. A kezdeményezés az 
Unió és Törökország számára is érdeklődés-
re számot tartó területeken kíván lökést adni 
az együttműködésnek: jogharmonizáció, ener-
giapolitika, vízum, mobilitás és migráció, vám-

unió, külpolitika, politikai reform, terrorizmus 
elleni küzdelem stb.

Budapest kedvezően fogadta és támogatja a 
Bizottság proaktív kezdeményezését. Ugyan-
akkor, megítélésünk szerint, az nem szoríthat-
ja háttérbe az EU–Törökország kapcsolatok fő 
keretét, a csatlakozási tárgyalásokat. Kedve-
ző fejlemény, hogy a csatlakozási tárgyalások 
egyes fejezeteinek tárgyalását eddig blokkoló 
Franciaország külügyminisztere 2013. február 
12-én bejelentette: Párizs új korszakot kíván 
nyitni Törökország és az EU viszonyában, ezért 
döntöttek arról, hogy a blokkolt tárgyalási fe-
jezetek közül a regionális politika tekintetében 
zöld utat adnak a tárgyalásoknak.

A tagállamok a decemberi következtetések-
ben üdvözlik a tárgyalásokat 2010 óta folyta-
tó Izland előrehaladását, az izlandi gazdaság 
talpra állását és makrogazdasági körülménye-
inek javulását, valamint megállapítják, hogy a 
csatlakozási tárgyalások döntő szakaszba ér-
tek. Izland és az Unió közös érdekei egyre bő-
vülnek, beleértve a megújuló energiaforrások 
használatát, a klímaváltozás területét és a nö-
vekvő stratégiai jelentőségű sarkvidék-politikát. 

A tárgyalásokat 2012. június 29-én megkez-
dett Montenegró eredményeit, elkötelezettsé-
gét ismerte el az Európai Unió azzal, hogy a 
csatlakozási folyamat e konkrét szakaszába 
léphetett. A Tanács üdvözli a csatlakozási tár-
gyalásokat, amelyek az új megközelítés szerint 
zajlanak. További teendőként elsősorban a re-
formok fenntartható jellegére, a magas szintű 
korrupciós ügyek és a szervezett bűnözés el-
leni fellépés következetességére, az igazság-
szolgáltatás átalakításának feladataira hívja 
fel a figyelmet. 

Magyarország konkrét kétoldalú segítség 
nyújtásán keresztül igyekszik kivenni a részét a 
montenegrói felkészülés támogatásából: a ma-
gyar és a montenegrói kormányfő által 2012. 

5 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-359_en.htm
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június 15-én, Budapesten aláírt kiemelt part-
nerségi megállapodás szellemében segítjük a 
tárgyalási folyamatot, elsősorban a jogállami-
ság, a környezetvédelem és klímaváltozás, a 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint a 
pénzügyi igazgatás területére összpontosítva.

Macedónia kapcsán a Tanács a lehetséges tár-
gyaláskezdés időpontját, az ehhez szükséges fel-
tételeket, továbbá a kapcsolódó folyamatokat 
– tárgyalási keret, a 23. és 24. fejezet (igazság-
szolgáltatás és alapvető jogok; igazság, szabadság 
és biztonság) átvilágítása – vitatta meg. Konkrét 
tárgyaláskezdési dátumról ugyan nem döntött, de 
világosan rögzítette azokat a feltételeket (a refor-
mok folytatása, lépések a jószomszédi kapcsola-
tok és a névvita kapcsán a kölcsönösen elfogad-
ható megoldás kialakítása érdekében), amelyek 
alapján a Bizottság 2013 tavaszára értékelő je-
lentést állít össze. Ezt a Tanács még a 2013. el-
ső félévi ír elnökség alatt megvitatja, és amennyi-
ben értékelése pozitív, az állam- és kormányfők, 
azaz az Európai Tanács dönt a csatlakozási tár-
gyalások megkezdéséről.

A több mint hét éve tagjelölt Macedónia in-
tegrációja gyakorlatilag zsákutcába jutott a gö-
rög-macedón névvita miatt. Sajnálatos, hogy a 
tárgyaláskezdés útjában álló, egyébként nem a 
csatlakozási folyamat keretei közé tartozó aka-
dályt továbbra sem sikerült elhárítani. Magyar 
részről bízunk abban, hogy Macedónia elkö-
telezettsége meggyőző lesz, s a Bizottság ér-
tékelése nyomán a Tanács júniusban zöld utat 
ad a csatlakozási tárgyalások megkezdésének. 
A bővítéssel kapcsolatos tanácsi döntések kon-
szenzussal születnek – hozzáteszem, nagyon 
helyesen –, így természetesen nem lehet elő-
relépés anélkül, hogy Görögország is elismerné 
Macedónia eredményeit és elkötelezettségét.

Szerbia elmúlt néhány éves vitathatatlan tel-
jesítményének elismerése volt a tagjelölti stá-
tus 2012. márciusi megadása. A Tanács decem-
berben a macedón megállapításokhoz hasonló 
kompromisszumra jutott déli szomszédunk 

esetében: a Bizottság és Ashton főképviselő az 
előrehaladásról tavasszal jelentést készít, ame-
lyet a tagállamok az ír elnökség időszakában 
áttekintenek. A Tanács kedvező értékelése ese-
tén az Európai Tanács Szerbiát illetően dönt a 
csatlakozási tárgyalások, míg Koszovó tekin-
tetében a stabilizációs és társulási megállapo-
dás (Stabilisation and Association Agreement, 
SAA) tárgyalásainak megkezdéséről. Szerbia 
és Koszovó kapcsolatának látványos és fenn-
tartható fejlődése fontos mindkét fél számára 
az Unió felé vezető úton, hogy egyik se blok-
kolja a másikat törekvéseiben. 

A bővítési folyamat lépcsőzetességét, köve-
telményrendszerét és feltételességét figyelembe 
véve érthető, hogy a Bizottság további felada-
tokat határozott meg a tárgyaláskezdés előfel-
tételéül. A tagállamok jó részének értékítéletét 
tükrözi, hogy a kapcsolatok javítása Koszovóval 
megkerülhetetlen feltétellé vált. Az EU ez eset-
ben is az európai perspektíva biztonsági/stabili-
záló hatását aknázza ki, amikor is együttműkö-
désre, a nyitott kérdések európai szellemiségben 
történő rendezésére ösztönzi a csatlakozni kí-
vánó országokat. Magyar részről ugyanakkor 
a belső reformfolyamat feladatait legalább ilyen 
fontos feltételnek tartjuk.

A tanácsi következtetések Albániáról szó-
ló bekezdései tükrözik a korábbiaknál pozití-
vabb bizottsági jelentés egyes megállapításait, 
azonban a tagjelölti státus megadását tovább-
ra is feltételekhez kötik. A Tanács ezt annak 
fényében mérlegeli majd, hogy Albánia meg-
teszi-e a szükséges további intézkedéseket (az 
igazságügyi és közigazgatási reform terén, va-
lamint módosítja a parlamenti házszabályt), és 
az eredményekről a Bizottság – a korrupció és 
a szervezett bűnözés elleni hatékony küzde-
lem eredményeit is figyelembe véve – beszá-
mol a Tanácsnak. A Tanács felhívja a figyelmet 
a 2013-as parlamenti választások sikeres (az 
európai és nemzetközi elvárásoknak megfele-
lő) lebonyolításának követelményére. 
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Mindenképpen jó hír, hogy Albániában mér-
hető az előrehaladás az integrációs folyamat 
számos területén. Nemcsak az ország önma-
gában is értéket jelentő modernizációja miatt 
fontos az európai irányultság megerősítése, 
hanem azért is, mert Albánia stabilizáló erő, 
a regionális együttműködés egyik motorja le-
hetne a térségben. Magyarország támogatja 
a tagjelölti státus megadását Albánia számá-
ra, mihelyst az ehhez meghatározott feltéte-
lek teljesülnek.

Bosznia-Hercegovina esetében a Tanács meg-
erősíti a potenciális tagjelölt európai perspektí-
váját. Fő feladatként az alkotmányreformot, a 
stabilizációs és társulási megállapodás rendel-
kezéseinek következetes végrehajtását, az uni-
ós – benne az előcsatlakozási támogatási esz-
köz (Instrument for Pre-Accession Assistance, 
IPA) – koordinációs mechanizmus kialakítását, 
a Horvátország közelgő tagságából adódó fel-
adatok teljesítését jelöli meg. A Tanács felszólítja 
Bosznia-Hercegovinát, hogy mielőbb teljesítse 
azokat a feltételeket, amelyek a Főmegbízot-
ti Hivatal (Office of the High Representative, 
OHR) bezárásához szükségesek. 

Szembe kell nézni azzal a ténnyel ugyanak-
kor, hogy Bosznia-Hercegovina tekintetében 
az európai perspektíva nem vezetett látvá-
nyos, kézzelfogható reformokhoz. Megítélé-
sünk szerint az Európai Uniónak e helyzetben 
csak egy választása lehet: testre szabott prog-
ramokkal, vonzó európai jövőképpel kell meg-
erősítenie az ország elkötelezettségét majda-
ni tagsága mellett. Tudatosítani kell az ország 
vezetőiben, hogy a megkezdett reformfolya-
mat érdemi továbbvitele nemcsak az integrá-
ció, hanem országuk modernizálása szempont-
jából is meghatározó jelentőségű.

A Tanács Koszovó esetében üdvözli a Bizott-
ság megvalósíthatósági tanulmányát6 a stabili-

zációs és társulási megállapodás létrehozásáról, 
és tudomásul veszi, hogy a Bizottság tárgyalá-
si direktívával áll elő, mihelyst az ország telje-
síti a meghatározott rövid távú prioritásokat 
(intézkedések a jogállamiság, a közigazgatás 
reformja, a kisebbségvédelem és a kereske-
delmi kapcsolatok terén). A Tanács elkötele-
zett Koszovó európai perspektívája mellett, és 
aláhúzza: alapvető, hogy Koszovó elkötelezett 
maradjon a Belgrád-Pristina párbeszéd megál-
lapodásainak végrehatása mellett. 

A bizottsági megvalósíthatósági tanulmány 
elkészülte már önmagában is fontos lépés: kéz-
zelfogható bizonyítéka annak, hogy bár egyes 
tagállamok nem ismerik el Koszovó független-
ségét7, mégis készek konkrét lépéseket tenni, 
hogy útja az Európai Unióba vezessen. Nem 
lehet kétséges, hogy az intézményi kapcsola-
tok kiépítése mind az EU, mind Koszovó ki-
emelt érdeke.

Mit hoz a tavasz?

Magyarország mint a bővítési folyamat egyik 
aktív támogatója számára a bizottsági megál-
lapítások – az esetek többségében – tükrözik 
Európa-politikai ambíciószintünket. A decem-
beri tanácsi vita során konkrét elvárásokkal ül-
tünk le a tárgyalóasztalhoz (és egyeztettünk 
informális keretek között a tanácsi épület fo-
lyosóin): megkerülhetetlennek tartottuk, hogy 
a tagállamok megerősítsék elkötelezettségüket 
és érdekeltségüket a bővítési folyamat folytatá-
sa mellett. Kiindulópontunk volt továbbá, hogy 
a következetes és szigorú feltételesség járjon 
együtt az egyéni teljesítmény és eredmény elis-
merésével. Egyúttal, bár érdekeltek vagyunk a 
nyugat-balkáni országok kétoldalú nyitott kér-
déseinek mielőbbi, európai szellemben történő 

6 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_feasibility_2012_en.pdf 
7 Ciprus, Görögország, Románia, Spanyolország, Szlovákia
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rendezésében, fontos számunkra az is, hogy a 
megoldatlan bilaterális ügyek ne akadályozzák 
a csatlakozási folyamatot.

A tanácsi következtetések megállapításait ele-
mezve megállapítható: a magyar diplomácia a 
fent vázolt szempontokat sikerrel juttatta ér-
vényre. A Tanács által meghozott döntések meg-
ítélésünk szerint lehetővé teszik, hogy a bővíté-
si folyamat kiegyensúlyozottan, az abban részes 
országok teljesítménye alapján haladjon tovább. 

Ami a konkrétumokat illeti: bízunk abban, 
hogy még e félévben döntés születhet a csat-
lakozási tárgyalások megkezdéséről Macedó-
niával és Szerbiával. Arra számítunk, hogy 
Koszovó közelebb kerül a stabilizációs és tár-

sulási megállapodás megkötéséhez, és Albánia 
valamint Bosznia-Hercegovina pontos útmuta-
tást kap az integrációs folyamat teljesítendő 
feladatairól. A bővítési folyamat kiemelkedő 
eseménye lesz egyúttal Horvátország 2013.  
július 1-jei uniós csatlakozása, amelyhez a 2011. 
első félévi magyar soros elnökség is nagyban 
hozzájárult.

A brüsszeli napirenden szereplő, a bevezető-
ben említett fajsúlyos kérdések mielőbbi meg-
oldása pedig azért is elengedhetetlenül fontos, 
hogy az EU olyan hatékony, szomszédai szá-
mára vonzó közösség tudjon maradni, amely 
a tagság ígéretével stabilizáló, biztonsági, ver-
senyképességi hatást tud kifejteni.
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1. A Nyugat-Balkán az EU fókuszában

Az Európai Unió kapcsolata a Nyugat-Balkán 
államaival fokozatos növekedési pályán áll. Míg 
Jugoszlávia felbomlása idején a tétovázás, a 
heterogén álláspontok és válaszlépések jelle-
mezték az Uniót, addig a délszláv háború so-
rán legfőképpen a humanitárius segítségnyúj-
tásban jeleskedett. Úgy gondolom, ennek nem 
az volt az oka, hogy nem ismerte fel már ide-
jekorán, hogy a nyugat-balkáni térség bizton-
ságpolitikailag, illetve geostratégiailag milyen 
jelentős számára. 

A hezitálás oka inkább abban rejlett, hogy 
egyrészt nem álltak rendelkezésére a közös 
fellépéshez szükséges biztonság- és védelem-
politikai eszközök (gondoljunk csak a Nyugat-
Európai Unió szűkös eszközrendszerére, illet-
ve arra, hogy a közösségi szabályozásban az 
1993-ban hatályba lépett Maastrichti Szerző-
dés megteremtette ugyan a kül- és biztonság-
politikai második pillért, jelentős változást a 
politikában azonban az 1999-ben életbe lépő 
Amszterdami Szerződés hozott). Másrészt az 
1995-ben 15 tagállamból álló szervezet hely-

ismerete, érintettsége korlátozott volt. Az EU 
bővülésével, a kelet-közép-európai országok 
csatlakozásával, továbbá a háborús konfliktu-
sok lezárásával és a nyugat-balkáni országok-
ban bekövetkezett demokratikus változások-
kal (pl. a milosevicsi rezsim 2000-es szerbiai 
megdöntése) párhuzamosan nőttek az igények 
és lehetőségek a nyugat-balkáni térség felé va-
ló nyitásra, a stabilizációs intézkedések e tér-
ségre koncentrálására. Az EU-ban fokozatosan 
születtek meg a jogszabályi, politikai, gazdasá-
gi eszközök, lehetőségek és igények arra, hogy 
komolyabb figyelmet szenteljenek a régiónak.

Az akkor még Európai Közösségek (EK) ne-
vet viselő szervezet tagjai 1992. április 6-án is-
merték el Bosznia-Hercegovinát önálló állam-
ként. A délszláv háború idején az EK/EU nem 
rendelkezett még Balkán-politikával, tevékeny-
sége a külkereskedelemmel kapcsolatos szank-
ciók meghozatalára korlátozódott. A régió in- 
s tabilitásának határokon átnyúló hatásaival (pl. 
menekültkérdés) azonban kénytelen volt szem-
benézni. 1996-ban kezdeményezte a regionális 
megközelítést, amely – többek között – Bosz-
nia-Hercegovina számára átfogó uniós stratégi-
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LENGYEL BRIGITTA* 

Az EU nyugat-balkáni fejlesztési tevékenysége 
és Magyarország szerepe

A Nyugat-Balkán országainak fejlesztése, majdani EU-tagságra történő felkészí-
tése 2007 óta egy komplex külkapcsolati eszköz, az előcsatlakozási támogatá-
si eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) révén valósul meg. Ma-
gyarország – saját kétoldalú kapcsolatai mellett – az ezen támogatási forma által 
nyújtott kereteken belül is mélyítheti kapcsolatait déli szomszédaival. Célunk ösz-
szetett, egyrészt a nyugat-balkáni országok belső fejlődésének elősegítése annak 
érdekében, hogy ezen országok mihamarabb és minél gördülékenyebben elfog-
lalhassák az Európai Unió által számukra „fenntartott helyeket”, másrészt, hogy 
már most részesei legyünk ennek a változásnak, még mélyebb és barátibb kap-
csolatot előrevetítve a közös jövőre.  

* A szerző a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi és Bővítési Főosztályának korábbi IPA-koordinátora.
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át alapozott meg. Pénzügyi támogatást, szerző-
déses kapcsolatot és multilaterális kereskedelmi 
könnyítéseket kínált általa az EU. Gazdasági és 
egyben politikai kondicionalitást is ígértek ez-
zel, utóbbi feltételeinek (demokratikus alapelv, 
jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartá-
sa) teljesítéséhez ösztönzésképpen egy pénz-
ügyi eszközt is rendeltek (OBNOVA). A pénzügyi 
támogatás azonban csak 1997-től kezdett or-
szágspecifikus követelményeket támasztani és 
egyéni teljesítménytől függővé tenni a hozzáfé-
rés mértékét. Szélesebb körű együttműködés-
re a koszovói válság nyomán, 1999-ben került 
sor, amikor is 40 regionális szervezet és állam 
létrehozta a Délkelet-európai Stabilitási Egyez-
ményt. Ez a regionális együttműködés, a tér-
ség stabilizálása és transzformálása melletti el-
kötelezettségen kívül már egyértelmű utalást 
is tartalmaz a régió országainak EU-integráci-
ós perspektívájával kapcsolatban. 

Ugyanekkor az EU a regionális megközelí-
tést a stabilizációs és társulási folyamattal (STF) 
váltotta fel, amely a korábbi területek (stabili-
záció, regionális együttműködés) mellett folya-
matos politikai párbeszédet, bel- és igazságügyi 
együttműködést és a stabilizációs és társulá-
si megállapodással (STM) újfajta szerződéses 
kapcsolatot kínált a térség országainak.1 Az 
EU ugyanis felismerte, hogy a fejlesztéspoliti-
kai megközelítés nem elégséges a térség sta-
bilizálásához.2 Így a kereskedelmi egyezmé-
nyek és a pénzügyi támogatások, valamint az 
STM szolgáltak az új kapcsolat eszközeiként. 

Az STM aláírása a szabadkereskedelmi övezet-
be való fokozatos áttérést is magával hozza. 
Emellett a 2003-as thesszaloniki állam- és kor-
mányfői találkozón tovább bővítették az STF-
et a bővítési folyamattal kapcsolatos elemek-
kel, például az Európai Partnerséggel, amely 
rövid és középtávú prioritásokkal segíti a nyu-
gat-balkáni országokat a reformok megvalósí-
tásában és a jövőbeni tagságra való felkészü-
lésben.3 Ezenkívül a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni harccal, parlamenti konzultá-
cióval és intézményépítő mechanizmusokkal 
egészült ki az STF. A thesszaloniki találkozó-
val kapcsolatban meg kell említeni azt a fontos 
szemléletbéli váltást is, miszerint a tagállamok 
minden nyugat-balkáni államnak európai uniós 
tagsági perspektívát ajánlottak („The future of 
the Balkans is within the European Union.”).4

Mivel Jugoszlávia szétesése váratlanul érte 
az EU-t, és az utódállamok is nagyon különbö-
ző ütemben vívták ki a függetlenséget és vál-
tak stabil államokká, az Unió sem rendelkezett 
stratégiával5, illetve ilyen különböző fejlettségi 
szinten lévő országok esetében ez nehezen is 
lett volna elvárható (pl. összehasonlítva Bosz-
nia-Hercegovinát és Szlovéniát). Az EU tehát 
ekkor kezdte kialakítani a keretet, amelyben 
kapcsolatát rendezheti a nyugat-balkáni orszá-
gokkal, ehhez pedig olyan pénzügyi eszközt 
rendelt, amely még nem állt teljes összhang-
ban az országok egyedi igényeivel. 1996-ban 
hozta létre az OBNOVA programot, amely az 
újjáépítéshez szolgált segítségül. Infrastruktu-

1  Kemenszky Ágnes: A nyugat-balkáni uniós stratégia fejlődési irányai: stabilizáció és/vagy csatlakozás? – Grotius – Tu-
dományos Folyóirat, http://www.grotius.hu/doc/pub/TFWKXA/77%20kemenszky%20agnes.pdf, Letöltés ideje: 2012. 
március 18.  

2  Vincze Dalma: Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolatai és az unió bővítési stratégiájának változásai,  
Külügyi Szemle, 2008. tavasz, 27–45. oldal 28

3  Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_
country_join_the_eu/sap/index_hu.htm, Letöltés ideje: 2012. március 18.

4  Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_
country_join_the_eu/sap/thessaloniki_summit_en.htm, Letöltés ideje: 2012. március 18.

5  Tamás Szemlér: EU Financial Support for the Western-Balkans: Well-suited to Real Needs? in: „Using IPA and other 
EU Funds to Accelerate Convergence and Integration in the Western-Balkans”, http://web.ceu.hu/cens/assets/files/IPA.
pdf, Letöltés ideje: 2012. március 17.

EU Tukor 13-01.indd   18 2013.04.30.   8:55:44



AZ EU NYUGAT-BALKÁNI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE ÉS MAGYARORSZÁG SZEREPE 19

rális, fejlesztési, gazdasági újjáépítési, regioná-
lis együttműködési célokat szolgált.6 Ugyan az 
OBNOVA volt az első olyan eszköz, amely kife-
jezetten a Nyugat-Balkán támogatását célozta 
meg, azonban egy háború sújtotta térség leg-
sürgetőbb problémáit nem tudta megoldani. 
Túl sok politikára és túl nagy földrajzi területre 
koncentrált. Az OBNOVA létrehozásáig a PHA-
RE (Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction 
économique), a kezdetekben még Magyaror-
szág és Lengyelország gazdaságának fejlesz-
tésére létrehozott, majd nagyon hamar több 
kedvezményezettre kibővített eszköz nyújtott 
a térségben segítséget. Emellett használta az 
EU a kifejezetten humanitárius segítségnyúj-
tásra szolgáló, és a világ bármely rászoruló or-
szágának segítséget nyújtó ECHO eszközt is.7

A Nyugat-Balkán országai az elmúlt másfél 
évtizedben különböző ütemű fejlődést mutat-
tak, ennek mentén integrációs előrehaladott-
ságuk is eltérő. Az Európai Unió formálódó és 
kinyilvánított politikai szándékainak, a Nyu-
gat-Balkánra szabott megközelítés kialakulá-
sának jele volt a stabilizációs és társulási fo-
lyamat elindítása, amelynek pénzügyi eszköze 
a CARDS (Community Assistance for Reconst-
ruction, Democratization and Stabilisation) lett. 
Fő cél a rekonstrukció, a demokratikus stabi-
lizáció, a jogállamiság megerősítése, az intéz-
ményi és jogalkotási fejlesztések, a kisebbsé-
gek és menekültek helyzetének rendezése, a 
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés 
elősegítése, a regionális kapcsolatok erősíté-
se, a szabad piacgazdaság helyzetének meg-
erősítése, tehát a működő, demokratikus ál-
lam építése volt.8

Ugyanakkor az ösztönzőrendszer részeként 
megjelentek a politikai kritériumok, amelyek 
teljesítésének elmulasztásával („a demokrácia 
alapelveinek és a jogállamiságnak, az emberi 
és kisebbségi jogoknak, valamint az alapvető 
szabadságoknak a tiszteletben tartása (…)”9) 
az együttműködés felfüggesztését vagy bizo-
nyos lépések elhalasztását kockáztatták a ked-
vezményezett országok.10

2. Az EU „tagsági előkészítő  
kurzusa”, az IPA

Az előcsatlakozási támogatási eszköz létreho-
zásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK 
tanácsi rendelet11 rendelkezik a tagjelölt orszá-
gok és a potenciális tagjelölt országok részére 
nyújtandó támogatásokról az Unió előírásaihoz 
és politikáihoz a tagság céljából való fokozatos 
igazodásuk érdekében, ideértve adott esetben 
a vívmányokat is.

A csatlakozási perspektíva politikai kinyil-
vánítása, illetve a kelet-közép-európai és balti 
államok csatlakozásával kapcsolatos tapaszta-
latok a Nyugat-Balkán országainak nyújtott tá-
mogatások reformját is magával hozta. Ennek 
keretén belül, a 2007 előtti különböző előcsat-
lakozási támogatásokat (Phare, CARDS, ISPA, 
SAPARD) a 2007–2013-as pénzügyi időszak-
ban az összevont új előcsatlakozási támogatási 
eszköz, az IPA váltotta fel. Kedvezményezett 
országait (lásd 1. táblázat) immár nem föld-
rajzi alapon határozták meg, hanem az EU-hoz 
viszonyított státusuk alapján, tehát aszerint, 
hogy tagjelöltek (Törökország, Horvátország, 

  6  Szemlér i.m. 11. oldal  
  7  Vincze i.m. 30. oldal    
  8  Balázs Katalin–Szalóki Katalin: Balkáni viszonyok – Az EU és a nyugat-balkáni országok kapcsolata, Európai Tükör, 

2006. július–augusztus, XI. évfolyam 7–8. szám, 109–130. oldal, 114. oldal
  9  A Tanács 2666/2000/EK rendelete, 5. cikk, (1)
10 Kemenszky i.m. 6. oldal
11  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_210/l_21020060731hu00820093.pdf, Letöltés ideje: 2012. 

november 29.
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Macedónia, Montenegró, Izland, Szerbia), vagy 
potenciális tagjelöltek (Albánia, Bosznia-Her-
cegovina, valamint Koszovó).

Az IPA létrehozásával az volt az EU elsődle-
ges célja, hogy egyszerűsítse az addig sokféle 
és szerteágazó pénzügyi támogatást és növel-
je a felhasználás hatékonyságát azáltal, hogy 
– rugalmas pénzügyi eszközként – a kedvez-
ményezett országok szüksége és teljesítménye 
alapján nyújt célzott pénzügyi támogatást. A 
célok szerint az IPA segítségével erősödhet-
nek a demokratikus intézmények, az emberi 
és kisebbségi jogok, valamint gyorsulhatnak 
a közigazgatási, az igazságügyi és a gazdasá-
gi reformok. 

Az IPA öt komponensből áll: átmeneti támo-
gatás nyújtásából és intézményfejlesztésből, 
határon átnyúló együttműködésekből, terü-
letfejlesztésből, humánerőforrás-fejlesztésből 
és vidékfejlesztésből. Míg a potenciális tagje-
löltek csupán az első és a második komponens-
hez férnek hozzá, addig a tagjelöltek – mintegy 
növelve tantárgyaik számát az „előkészítő kur-
zuson” – mind az öthöz.12 Programozási doku-
mentumai (az évente felülvizsgált hároméves 
indikatív tervdokumentumok és az erre épülő 
éves programok) a Bizottság országjelentésé-
nek helyzetértékelésén és az ennek alapján az 
Európai Partnerségben előírt feladatokon ala-
pulnak. A 2007–2013-as pénzügyi időszak vé-
géhez közeledve a Bizottság javaslata alapján 
tervezés alatt áll a 2014–2020-ban működő 
IPA II, amelyben – az IPA eddig sikeresnek bi-
zonyult mechanizmusainak megtartása mellett 
– valószínűleg eltörlik a státus szerinti megkü-
lönböztetést, valamint a szükséges reformok 
végrehajtásának ösztönzése érdekében a tel-
jesítményértékelés nagyobb mértékben hatá-
rozza meg a források elosztását. Tehát a keve-
sebb eredményt felmutató országok kevesebb 

forráshoz jutnak, a jól teljesítők viszont jutal-
mazhatók lesznek. 

3. Magyarország szerepe a nyugat-
balkáni integrációs folyamatban

Magyarország jelenléte a Nyugat-Balkánon több 
szintű: politikai megállapodások, gazdasági te-
vékenységek, kulturális együttműködések és 
nemzetpolitikai megfontolások rétegződnek 
egymásra. Fejlesztéspolitikánk egyrészt két-
oldalú támogatásokban, másrészt a multilate-
rális támogatási rendszerben történő részvé-
tellel valósul meg. Ennek egyik lényeges eleme 
az EU-tagságunk révén kifejthető tevékenység 
az IPA keretein belül. 

Magyar érdek az uniós fejlesztéspolitika irány-
vonalának követése, hiszen így egy időpontban 
valósulhat meg az EU-s értékek közvetítése, 
a tagság feltételeinek teljesítéséhez szükséges 
lépések megtételében való magyar segítség-
nyújtás, mindezt olyan formában, ahogyan ez 
annak idején Magyarországon is megvalósult, 
az uniós csatlakozásunk érdekében megtett út 
során. A mi gondolkodásmódunk tükröztetése 
déli szomszédainknál előrevetítheti, hogy a ké-
sőbbiekben könnyebb lesz megtalálni a közös 
nevezőt, egyúttal pedig saját gyakorlatunk re-
víziójára késztet, ami munkarendünket is javít-
ja. Az ilyen típusú együttműködésnek két sike-
res és hazánkban is egyre népszerűbb formáját 
kínálja az IPA, az ikerintézményi együttmű-
ködés, vagyis a twinning, valamint a techni-
kai segítségnyújtási információcsere, vagyis a 
TAIEX (Technical Assistance and Information 
Exchange) formájában. (Az IPA mellett az Eu-
rópai Szomszédságpolitika külkapcsolati esz-
köze is használja a twinning és TAIEX eszkö-
zöket technikai segítségnyújtásra.13)

12  Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-
pre-accession_en.htm, Letöltés ideje: 2012. március 21.  

13 Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm, Letöltés ideje: 2012. november 29.    
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4. A twinning és TAIEX eszközök 
használata Magyarországon – számok 
és eredmények

Mind a két eszközt használtuk kedvezménye-
zettként saját csatlakozási felkészülésünk folya-
mán is, és egyes aktív államigazgatási szerveink 
ekkor szerzett pozitív tapasztalatok hatására 
folytatták már tagállamként a csatlakozni vágyó 
országok felkészítését. A twinning programok 
az EU-tagállamok államigazgatási szerveinek 
szakértőivel valósítanak meg kapacitásfejlesz-
tést célzó, tudásátadásra és tapasztalatcserére 
épülő projekteket. Valójában kétirányú tanulá-
si folyamatot teremtenek, hiszen „a résztvevők 
kölcsönösen megismerik egymás közigazgatási 
struktúráit, államfelépítését és eljárásrendjeit.”14 
Nem mellékesen pedig az országok közötti két-
oldalú kapcsolatokat is erősíti, gazdaságpolitikai 
és biztonságpolitikai hasznot is hajtva. A twin-
ning projektek ugyanakkor nagyobb és – ebből 
kifolyólag – mélyebb lélegzetvételű projektek, 
itt 12-24 hónapig tart a végrehajtási szakasz. 
A twinning light projektek kisebb intézmények 
fejlesztésére, vagy speciálisabb és rövidebb idő 
alatt végrehajtható feladatokra irányulnak, idő-
tartamuk legfeljebb 6 hónap. Mindezek komp-
lementer eszköze a TAIEX, amely rendkívül ru-

galmas, kereslet-vezérelt, rövid távú szakértői 
támogatásra lehetőséget biztosító eszköz. Ke-
reslet-vezérelt és rugalmas, mivel a kedvezmé-
nyezett ország nyújtja be igényét az Európai 
Bizottság felé, pontosan megjelölve azt a terü-
letet, ahol támogatásra van szüksége, és lehető-
sége nyílik konkrét ország, szervezet és személy 
megjelölésére is, akitől a szakértői támogatást 
várja. Emellett rövid távú, mivel a segítségnyúj-
tás formájától függően 2 és 5 nap között mo-
zog a projekt hosszúsága.

Magyarország EU-taggá válása óta összesen 
42 twinning projektet nyert, közülük 27 az em-
lített IPA-országok valamelyikében valósult meg 
(lásd 2. táblázat). Ennek oka a földrajzi közel-
ségben, történelmi hagyományainkban és kül-
politikai érdekeltségeinkben együttesen keresen-
dő. Ami a népszerű ágazatok megoszlását illeti 
– köszönhetően egy-két rendkívül aktív állam-
igazgatási szervnek –, a bel- és igazságügy, az 
agrárium és a pénzügy van az élmezőnyben. A 
sikeres pályázatok megvalósulása azonban több 
tényezős. Amellett, hogy milyen kiváló szakérte-
lemből van „kínálat” Magyarországon, a projekt-
felhívások minden esetben a kedvezményezett 
országok igényeit, szükségleteit mutatják. Így 
például, noha számos környezetvédelmi témá-
jú felhívás jelenik meg, azokra a magyar kapa-

1. táblázat. Az IPA-országok felosztása

Csatlakozási 
perspektívával 

rendelkező 
országok

Tagjelöltek

Horvátország

Az IPA célja a
közigazgatási
intézmények

fejlesztése, az EU
joganyag átvételében 

való technikai 
segítségnyújtás.

Izland

Macedónia

Montenegró

Szerbia

Törökország

Potenciális
tagjelöltek

Albánia

Bosznia-Hercegovina

Koszovó

Készítette: Lengyel Brigitta az NFÜ Twinning füzete alapján15

14 Twining füzet, az NFÜ honlapja: http://www.nfu.hu/kiadvanyok_tw, Letöltés ideje: 2012. november 29.
15  Az NFÜ honlapja: http://www.nfu.hu/kiadvanyok_tw, Letöltés ideje: 2012. november 29.
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citások, struktúra vagy egyéb okok miatt kevés 
jelentkező akad. A közlekedés, a kereskedelem, 
valamint a társadalompolitika terén is indokolt 
a magyar aktivitás fokozása.16 Említettük, hogy 
több tényezős a projektekre történő pályázás 
aktivitása; ennek egy további aspektusa a ha-
zai jogi környezet, amelyre a 311/2012. (XI. 
7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program 
fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a pro-
jektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a 
projektekben részt vevő szakértőkre vonatko-
zó szabályokról passzusai jól reagálnak. A hazai 
twinning koordinációért felelős szerv, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együtt-
működési Programok Irányító Hatósága (NFÜ 
NEP IH) tevékenysége a figyelem felkeltésében, 
az információáramoltatásban és a koordináció-
ban meghatározó szerepet játszik.

5. Záró gondolatok

A fejlődést, az eredményeket egyrészt az éves 
és a félidei értékelések, valamint az Európai 

Számvevőszék által kiadott jelentések (ízelítőül 
néhány különjelentés: az 5/98. számú a poszt-
jugoszláv térség újjáépítéséről; az 5/99. számú 
a Phare CBC értékelésről; az 5/2007. számú a 
CARDS-ról; a 12/2008. számú az ISPA-ról; a 
12/2009. számú a nyugat-balkáni bel- és igaz- 
ságügyi programoktól; a 14/2011. számú a 
Horvátországban megvalósult kapacitásnöve-
lés hatékonyságáról17), másrészt a nyugat-bal-
káni országok integrációs folyamatban történő 
előrehaladása (tehát a Bizottság által minden 
ősszel kiadott országjelentések) is mutatják. 
Horvátország hamarosan bekövetkező tagsá-
gához, Montenegró tavalyi tárgyaláskezdésé-
hez, Macedónia és Szerbia tagjelölti státusához 
mind-mind hozzájárult az egyre koncepciózu-
sabb uniós támogatási (felkészítési) rendszer, 
továbbá a tagállamok ebben történő aktív rész-
vétele. Költői kérdés, hogy elegendő-e az EU 
pénzügyi támogatása, a tagállamok szakértő-
inek jelenléte és értéktranszferrel kapcsolatos 
tevékenysége ahhoz, hogy ezen országok év-
tizedeken belül egyenrangú, az Európai Unió 
gépezetébe illeszkedő új fogaskerekek legye-

2. táblázat. Nyertes twinning- és TAIEX-projektek

Ország
Megvalósult twinning-projektek 
száma (EU-tagságunk óta)

Megvalósult TAIEX-projektek 
száma (2011-ben, study visitek 

nélkül)

Albánia 4 2

Bosznia-Hercegovina 2 3

Horvátország 5 4

Koszovó 5 4

Macedónia 1 4

Montenegró 1 –

Szerbia 3 5

Törökország 6 10

Összesen 27 32

Készítette: Lengyel Brigitta az NFÜ Twinning füzete, valamint az Európai Bizottság adatai alapján

16  Twinning kézikönyv, az NFÜ honlapja: http://www.nfu.hu/kiadvanyok_tw, Letöltés ideje: 2012. november 29.  
17 Európai Számvevőszék honlapja: http://eca.europa.eu/, Letöltés ideje: 2012. november 29.  
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nek. A térség bevésődései, belső – akár orszá-
gon belüli – ellentétei, identitáskeresése miatt 
még felemásan tükrözi az EU-s jövő melletti 
teljes elköteleződést. A szükséges reformok és 
áldozatok meghozatala mellett sokszor nem is 
az erőfeszítés, hanem az „ownership” hiánya 
az, ami miatt kevésbé fenntartható a változás, 
és törékenyebb a stabilitás. 

Az ilyen fajta attitűdváltozást azonban ne-
héz külső támogató eszközökkel vagy nyomás-
gyakorlással segíteni. Mióta az Európai Unió 
fókuszába került  a Nyugat-Balkán, maga is 
sok változáson ment át, politikáját folyamato-
san finomítja, eszközeit az aktuális céloknak, 
egyéni igényeknek megfelelően diverzifikálja, 
és kész újabb és újabb kreatív elemekkel elő-
rukkolni annak érdekében, hogy a térség or-
szágai ne merevedjenek meg egy állapotban. 
(Gondoljunk itt a Macedónia csatlakozási tár-
gyaláskezdésének görög blokkolása kapcsán el-
indított magas szintű csatlakozási párbeszédre, 
Koszovót illetően a 2012-es országjelentések-
kel egyidejűleg megjelentetett STM megvaló-
síthatósági tanulmányra, vagy az éppen megint 
megrekedt Bosznia-Hercegovinára, amellyel a 
Bizottság magas szintű párbeszédet kezdemé-
nyezett a csatlakozási folyamatról.) 

Az EU találékonyságában tehát lehet bízni, 
és remélhetőleg a regionális együttműködés 
erősítését célzó programok terén is számol-
hatunk további újdonságokkal a követke-

ző költségvetési időszakban (2014-2020).  
E tekintetben pedig egyre fontosabb gondo-
latban nem újból összegyúrni a  nyugat-bal-
káni országokat, hanem különböző kontex-
tusokban látni őket. 

Macedónia regionális együttműködés terén 
éppen két EU-tagállam szomszédjával, Görög-
országgal és Bulgáriával áll hadilábon. Bosznia-
Hercegovina számára a közeljövő legnagyobb 
problémáját Horvátország 2013-ban bekö-
vetkező EU-taggá válása fogja jelenteni, ami-
nek köszönhetően határszakaszának 60 szá-
zaléka hirtelen az Unióval lesz szomszédos. 
Ez külkereskedelmére és a személyek szabad 
mozgására nézve rendkívül nagy hatással lesz.  
A regionális együttműködésnek – a belső régi-
ós megbékélés és a régi infrastruktúrák újbó-
li lendületbe hozása mellett – az ilyen irányú 
gondolkodásra is ki kell terjednie. 

Persze ennek a jelenségnek az okán szá-
molhatunk azzal is, hogy mivel az EU földraj-
zi értelemben egyre jobban körülöleli a térsé-
get, nagyobb nyomás hárul a „lemaradókra” 
a gyors felzárkózás érdekében, az elvárások-
nak való minél tökéletesebb megfelelés felé. 
Talán ez az egyszerre külső és belső nyomás 
és kényszer adja majd meg azt a lendületet a 
fejlődéshez, amelyhez az EU előcsatlakozási 
alapja, országspecifikus programjai és a tag-
államok köztisztviselőinek szakértelme már 
nem elegendő. 
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A török csatlakozási tárgyalások  
állása, tagállami megfontolások

Törökország több mint három évtizede küzd a 
tagságért. A 2005 októberében megnyílt csat-
lakozási tárgyalások1 a spanyol elnökséget kö-
vetően megtorpantak, azóta egyetlen fejezet 
sem nyílt meg. Eddig 13 fejezet megnyitására, 
s ezek közül egy lezárására került sor. 2006 de-
cembere óta az Ankarai Megállapodás kiegészítő 
jegyzőkönyve diszkriminációmentes teljesítésé-
nek hiánya (közvetve a Ciprusi Köztársaság el-
ismerésének hiánya) miatt 8 fejezetet nem le-
het megnyitni, valamint a fejezetzárásokra nem 
kerülhet sor.2 További fejezeteket blokkol Cip-
rus és – bár már mutatkoznak pozitív előjelek 
szándékaik megváltoztatására – Franciaország. 

Az erősen átpolitizált török csatlakozási folya-
mat akadozásának oka a felkészülés vontatottsá-
gában, a török hozzáállásban (egyes vélemények 
szerint török részről azt egyfajta alkufolyamat-
nak tekintik) és néhány tagország elutasító vagy 
szigorodó álláspontjában keresendő. A reformok 
folytatása és a ciprusi kérdés megoldása sine qua 
non a folyamat életben tartásához. A szigorú elbí-

rálás elvét vallók álláspontja számos tekintetben 
megalapozott, s egyes aggodalmakat a bővítés 
legkitartóbb támogatói is osztanak, a teljes jogú 
tagság mint cél megkérdőjelezése nélkül. Adott 
a bővítés mellett – megalapozottan – elkötele-
zett tagállamok számbeli többsége.

A török tagságot explicit ellenzők (a kissé eny-
hülő állásponton levő Franciaország, Németor-
szágban a CDU/CSU, valamint mellettük nép-
szavazási kötelezettség vállalására hivatkozva 
Ausztria) érvei Törökország méretén, viszony-
lagos gazdasági elmaradottságán, a migráció 
növekedésétől való félelmen, a kulturális-vallá-
si különbségek elutasításán alapulnak. Fenntar-
tásokra ad okot az a tény is, hogy Törökország 
majdani csatlakozásával az Unió olyan térségek-
kel válna szomszédossá, amelyek potenciális 
konfliktusforrások. Ezek a kérdések gyakran – 
a közvélemény aggodalmaira alapozva – emo-
cionális és belpolitikai töltetűek. Törökország 
majdani csatlakozásának hatásai jelenleg nehe-
zen kvantifikálhatók, mivel – egyebek között – 
a közös költségvetés hatályos ki- és befizetési 
szabályainak több sarokpontja változni fog az 
addig terjedő időszakban. Módosulhatnak más 

TAMUS KATALIN* 

Az Európai Unió és Törökország kapcsolatai napjainkban

Az ír elnökség bizakodó a csatlakozási tárgyalások előrehaladását illetően. Ennek 
feltétele a felkészülési folyamat melletti török elkötelezettség fenntartása és fran-
cia részről a fejezetek blokkolásának feloldása. Laurent Fabius francia külügymi-
niszter 2013. február 12-én bejelentette, hogy Franciaország új korszakot kíván 
nyitni Törökország és az EU viszonyában, illetve a török csatlakozási tárgyalások 
folyamatában, ezért döntöttek arról, hogy a blokkolt tárgyalási fejezetek közül 
a regionális politika tekintetében hozzájárul a tárgyalások megkezdéséhez. Ezért 
cserébe azt várják, hogy Törökország egyértelműen elkötelezze magát a pozitív 
dinamika megőrzése mellett. Ahogyan azonban a török mondás tartja: „egy kő-
ből fal nem lesz”, így egy fejezet megnyitása csak szükséges, de nem elégséges 
feltétele a tárgyalások lendületbe hozásának.  

* A szerző a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi és Bővítési Főosztályának munkatársa.
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/iceland/st1222810_en.pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/92122.pdf
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uniós szakpolitikák, ahogyan a reformok vég-
rehajtása hajlandóságának mértékét illetően 
maga Törökország is. Ennek fényében csak a 
csatlakozáshoz közeli helyzetben készített ha-
tástanulmányok adhatnak megközelítőleg biz-
tos választ az előbbi aggodalmakra.

Míg az esetleges török csatlakozás következ-
ményeiről számos elemzés és találgatás látott 
már napvilágot, annak ellenkezőjével, azaz el-
utasításának esetleges hatásaival – úgy tűnik 
– már kevesebben vetettek számot. Törökor-
szág számára az Európához tartozás identi-
tási kérdés, ezért számos vonatkozó döntést 
érzelmi alapon közelítenek meg. Az Európá-
hoz való tartozás szimbolikus jelentőséggel is 
bír, ennek fényében száműznek minden olyan 
megoldást, amely megkérdőjelezi erőfeszíté-
seiket és az Unió elkötelezettségét.

Egy esetleges elutasítás esetén lazulhat a 
reformfolyamat iránti elkötelezettség, ez pe-
dig komoly politikai problémákat és gazda-
sági károkat okozhat. Geostratégiai, ener-
giabiztonsági és katonapolitikai szempontból 
egyaránt kedvezőtlen folyamatok indulhatná-
nak el az Unió közvetlen szomszédságában. (A 
török hadsereg 1 054 750 katonájával a világ 
egyik legnagyobb hadereje és a NATO máso-
dik legnagyobb hadserege az Amerikai Egye-
sült Államoké után.) Nagy valószínűséggel egy 
többletjogokat adó, de a teljes tagságot nem 
biztosító „kibővített társult tagság” az eluta-
sítással egyenértékű – elfogadhatatlan – dön-
tés lenne Ankara számára. 

A Bizottság megújított, pozitív 
menetrendje

Az EU–török kapcsolatok fenntartása érdeké-
ben a Bizottság 2012 májusában elindította a 

„pozitív menetrendet”3, amely a csatlakozási 
tárgyalások folyamatát támogató munkacso-
portok felállításával őrzi meg az aktivitást (jog-
harmonizáció, fokozott együttműködés ener-
giapolitikai terén, vízum, mobilitás és migráció, 
vámunió, külpolitika, politikai reform, terro-
rizmus elleni küzdelem, részvétel növelése  
people-to-people programokban). Széles körű 
párbeszéd indult bel- és igazságügyi témakör-
ben, és további lépéseket tettek a vízumlibe-
ralizációval kapcsolatban, amely ütemtervének 
végrehajtása akkor kezdődhet meg, ha Tö-
rökország aláírja a visszafogadási megállapo-
dást. A pozitív menetrend célja nem párhuza-
mos struktúrák létrehozása vagy a tárgyalások 
helyettesítése, hanem az, hogy hidat alkosson, 
míg a bővítés visszatér megszokott üteméhez.

A pozitív menetrend végrehajtása a Bizottság 
értékelése szerint – a kezdeti török bizalmat-
lanság ellenére – alapvetően sikeres. A meg-
nyitott fejezeteket illetően a záró benchmar-
kok végrehajtását áttekintő munkacsoportok 
hasznos munkát végeznek. A Bizottság a po-
zitív menetrend végrehajtásának folytatását 
tervezi, de tisztában van a rendelkezésére ál-
ló eszközök korlátozottságával. A menetrend 
a Bizottság szerint fontos szerepet játszott 
abban is, hogy az EU–török kapcsolatok nem 
szenvedtek helyrehozhatatlan kárt a ciprusi 
soros elnökség alatt.

Az ír elnökség tervei

Az ír soros elnökség a francia álláspont változása 
nyomán a regionális politika (22.) fejezet meg-
nyitására tenne kísérletet Törökországgal. Egy 
fejezet megnyitása azonban nem jelentene igazi 
áttörést a két és fél éve gyakorlatilag leállt török 
csatlakozási tárgyalásokban, ezért az ír elnök-

3  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_en.pdf 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/docs/articles/20121010_turkey_article.pdf
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ség és a Bizottság a fejezetnyitást a 2012 végén 
elfogadott vízum menetrenddel és a 2011-ben 
elfogadott pozitív menetrenddel összekapcsol-
va próbálna meg olyan kritikus tömeget elérni, 
amely már lendületbe tudja hozni az EU–török 
kapcsolatokat. Jelentős kockázat ugyanakkor, 
hogy Törökország nem igazán elégedett az el-
fogadott vízum menetrend4 tartalmával, illetve 
nem kizárható egy újabb, Ciprusra vonatko-
zó török egyoldalú nyilatkozat a visszafogadá-
si egyezmény és a vízum menetrend kapcsán, 
ami várhatóan nagyon kemény ciprusi (és uni-
ós) ellenlépéseket vonna maga után.

Három fejezetet nem blokkol egyetlen tag-
állam sem (közbeszerzések – 5., versenypo-
litika – 8., foglalkoztatás és szociálpolitika – 
19.), ugyanakkor Törökországnak jelenleg 
nem érdeke, hogy ezek tekintetében teljesítse 
az előrehaladás feltételeit. Ezek ugyanis vagy 
a kormány céljaival szembemenő folyamatokat 
tükröznének, vagy nagy belpolitikai feszült-
séggel és a gazdaság olyan mértékű megnyi-
tásával járnának, ami a csatlakozási tárgyalá-
sok jelenlegi szakaszában a török bürokrácia 
számára felvállalhatatlan. Ennek megfelelően:
•  az 5. és a 8. fejezet esetében a nyitó bench-

markok végrehajtása hátrányosan hatna a 
török gazdaságra, így azok végrehajtása a 
tárgyalások jelenlegi helyzetében kizárható;

•  a 19. fejezetet illetően a legutóbbi alkotmány-
módosítás keretében nem fogadtak el a mun-
kavállalók kollektív jogaival összefüggő vál-
toztatásokat, és a Turkish Airlines 2012-es 
sztrájkja5 során történtek, valamint az ezt 
követően elfogadott jogszabály-módosítá-
sok az Európai Bizottság értékelése szerint 
inkább az európai standardoktól történő tá-
volodást jelentenek a sztrájkjog és a szak-
szervezeti jogok területén.

A Franciaország által egyoldalúan blokkolt 
négy fejezet közül kettő a francia álláspont 
enyhülése mellett is csak a tárgyalási folyamat 
legvégén kerülhet sorra (költségvetési kérdé-
sek – 33., intézmények – 34.). A maradék két 
fejezet közül (monetáris politika – 17., regio-
nális politika – 22.) az ír elnökség a 22. feje-
zet megnyitására lát esélyt. 

Laurent Fabius francia külügyminiszter feb-
ruár 12-én megerősítette, hogy Franciaország 
hozzájárul a 22. (regionális politika és struk-
turális eszközök koordinációja) fejezet meg-
nyitásához. Francia részről uniós fórumokon 
már utaltak arra, hogy a török EU-csatlako-
zásra vonatkozó álláspontjuk lassan változó-
ban van, és a korábbi évekkel ellentétben nem 
akadályozták meg azt sem, hogy a 2012. de-
cemberi bővítési ÁÜT-következtetés használja 
a „csatlakozási tárgyalások” kifejezést Török-
ország kapcsán. A tavaly májusban hivatalba 
lépett francia elnök és kormánya az elődjéhez 
képest jóval nyitottabb Ankara irányában, a 
kétoldalú kapcsolatrendszert és az uniós csat-
lakozással kapcsolatos álláspontot illetően is 
fordulatot ígérnek. Hollande elnök leszögez-
te, hogy a csatlakozási perspektíva fenntartá-
sa indokolt. Ugyanakkor számolni kell azzal 
is, hogy a francia társadalom nagyobbik része 
nem támogatja Törökország uniós tagságát, 
és még ha a baloldali vezetés szavazótáborá-
ban az ügy népszerűbb is, a jelenlegi népsze-
rűségvesztés, gazdasági és társadalmi problé-
mák közepette a vezetés meglehetősen nagy 
kockázatot vállalna egy mélyreható, radikális 
pozitív fordulattal. 

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSz) meg-
alakulása óta kiemelt figyelmet szentel Török-
országnak,6 amit az is tükröz, hogy az ország-
gal foglalkozó önálló részleget is felállítottak a 

4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/134234.pdf 
5  A munkabeszüntetéssel a dolgozók a kormány azon terve ellen tiltakoztak, amely betiltaná a sztrájkokat  

a repülési ágazatban.
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-580_en.htm
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szervezeten belül. A politikai párbeszéd inten-
zívebbé tétele érdekében az EKSz jelentős erő-
feszítéseket tett, aminek már látszanak konk-
rét eredményei, rendszeressé váltak a vezetői 
és szakértői szintű egyeztetések. A legutóbbi 
igazgatói szintű találkozón a Nyugat-Balkán 
helyzetét tekintették át. Emellett folyamatos 
az egyeztetés a szíriai helyzetről és más kö-
zel-keleti kérdésekről is. 

Magyar érdekek – lehetőségek

A magyar-török kétoldalú kapcsolatok rendkí-
vül jók, alapvető politikai és gazdasági érdekünk 
ennek fenntartása, erősítése. Magyarország 
következetesen támogatja a török integráció 
ügyét – egyebek között – az alábbiak okán:

•  Magyarország érdekelt a bővítési folyamat 
sikerében. A bővítési elkötelezettség az egyé-
ni elbírálás és az azonos bánásmód kettős 
elvrendszerén nyugszik: ennek megbontá-
sa egész bővítési tevékenységünket hitelte-
lenné tenné.

•  Az Unió globális szerepe és környezetének 
biztonsága nem képzelhető el Törökország 
nélkül. 

•  Érdekünk, hogy Törökország regionális be-
folyásra való törekvéseit az európai értékek 
szolgálatába állítsuk.

•  A jövőbeni Unió alakítása összetett folyamat, 
amelynek csak egy részét képezik a jelenlegi 
csatlakozási tárgyalások, ezért a bővítésnek 
egy hosszú távú stratégia részét kell képeznie. 

•  A vélhetően hosszasan elhúzódó csatlakozá-
si tárgyalási folyamat a tagállamok konszen-
zusos döntése alapján indult el.

•  Úgy ítéljük meg, nem kívánatos hatásokkal 
járhat az elutasítás egy olyan folyamat ered-
ményét illetően, amelynek kimenetele egye-
lőre bizonytalan. Megkérdőjelezése kiszámít-
hatatlan folyamatokat indíthat be az egész 
euro-atlanti integráció tekintetében. 

•  Törökország EU-tagságának támogatásával 
hitelesebben és erőteljesebben tudunk fellép-
ni a nyugat-balkáni országok európai integ-
rációjának támogatása érdekében. Amennyi-
ben az egyenlő elbánás elvét képviseljük, nem 
adhatunk alapot „kettős mérce” alkalmazá-
sára: a kötelezettségvállalások mindenki irá-
nyában, ugyanolyan feltételekkel kell hassa-
nak, a teljesítés az, ami a tagjelölt feladata. 
Az, hogy a tárgyalások nem alkufolyamat-
ként értelmezendők, mindkét felet kötelezi. 

A fentiek nyomán csak megerősíteni lehet, 
hogy magyar részről, a bővítési folyamat ösz-
szefüggésébe ágyazva, támogatjuk Törökor-
szág csatlakozási folyamatát, mint olyan ér-
téket, amely hozzájárul a tagjelölt európai 
értékválasztásához, s a feltételek teljesítése 
nyomán csatlakozásához.
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Előzmények

Izland – talán nem utolsósorban eseménydús 
és kevés függetlenséget adó történelme okán 
– sokáig nem sietett európai integrációs törek-
véseinek a pragmatikus előnyöket kínáló szer-
ződéses módozatokon túli kiterjesztésével. Így 
is számos szállal kötődik az Unióhoz: tagja az 
Európai Gazdasági Térségnek és a schengeni 
övezetnek is. A csatlakozás igénye a pénzügyi 
világválság miatt merült fel. Ugyanakkor még 
az akkor igen nehéz időszakban és viharos bel-
politikai környezetben is az a döntés született, 
hogy Izlandon népszavazás dönt a tényleges csat-
lakozásról a tárgyalások majdani lezárása után.

A majdani népszavazás kulcskérdése a köz-
vélemény alakulása: izlandi részről tudatában 

vannak, hogy ez folyamatos érdeklődés tárgya 
uniós berkekben. Ugyanakkor számba kell ven-
ni, hogy sok olyan, az Unióval valamilyen mó-
don kapcsolatban álló kérdés merült fel a csat-
lakozási tárgyalások megkezdése óta, amelyről 
azelőtt egy átlagos izlandi polgár nem is hal-
lott. Ilyenek például a makréla-ügy, az Icesa-
ve-ügy vagy az IMF-felülvizsgálat. Tisztában 
vannak ugyanakkor azzal, hogy a csatlako-
zásról szóló, majdani népszavazás pozitív ki-
meneteléhez proaktív társadalmi párbeszédet 
kell folytatnia a kormánynak. Leginkább a hi-
teles tájékoztatásra törekednek, mert az ala-
pozza meg a kommunikációt. Az (egyébként 
számos tagállam véleménye szerint rendkívül 
felkészült, dinamikus és pragmatikus) izlandi 
hozzáállást emocionális tényezők is befolyá-

TAMUS KATALIN* 

Izland csatlakozási tárgyalásai

Izland továbbra is a pénzügyi és gazdasági válságból való kilábalásra, az EU-csat-
lakozásra, valamint az ezekkel valamilyen módon összefüggésben álló ügyekre 
fókuszál. Általános megítélés szerint a csatlakozási tárgyalások jól haladnak: ez 
részben az ország folyamatosan magas színvonalú teljesítményének, részben pe-
dig az Európai Gazdasági Térség1 (EGT) által lefedett fejezetek nagy számának 
köszönhető. 2012. december 18-án, Brüsszelben került sor az EU-Izland csat-
lakozási tárgyalások 5. miniszteri szintű fordulójára, amelyen megnyitották az 
áruk szabad mozgása (1.), az adózás (16.), a monetáris politika (17.), a regio-
nális politika (22.), a környezetvédelem (27.) és a külkapcsolatok (30.) tárgya-
lási fejezetet, valamint lezárták a versenypolitika (8.) tárgyalási fejezetet. Ezzel 
a megnyitott tárgyalási fejezetek száma huszonhétre emelkedett, az ebből lezárt 
fejezetek száma pedig tizenegyre. Bonyolultabb tárgyalásokra lehet számítani a 
továbbiakban a pénzügyi ellenőrzés, a mezőgazdaság, környezet, valamint a ha-
lászat fejezetek tekintetében.  

* A szerző a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi és Bővítési Főosztályának munkatársa.
1  Az EGT Egyezmény nem terjed ki az Európai Unió vámuniójára, illetve az egyezményben nem részes harmadik  

országokkal folytatott közös kereskedelempolitikájára. Az EGT-országok nem részesei az Európai Unió közös  
mezőgazdasági politikájának és halászati politikájának sem, így fejlesztése megállapodás kérdése. Izland felségvizei 
olyan állományoknak adnak otthont, amelyekből a közösségi vizekben a kereslethez képest hiány van, illetve Izlandon 
is igény mutatkozik bizonyos olyan állományok iránt, amelyek az Európai Unió vizeiben élnek. Ezért a kölcsönössé-
gen alapuló – évente megújítandó – megállapodás mindkét fél számára előnyös: a közösségi flotta ily módon halászhat  
bizonyos fajokat ezen országok vizein, aminek fejében e három ország hajói is megcélozhatnak más olyan fajokat, 
amelyek a közösségi vizekben találhatók. Izland az EGT pénzügyi eszköz által hozzájárul Európában – elsősorban  
a legutóbb csatlakozott 10 tagállam javára – a gazdasági és szociális diszparitások kiegyenlítéséhez.
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solják: ilyen például a bálnavadászat kérdése, 
amelynek anyagi jelentősége elenyésző, gya-
korlását azonban nemzeti hagyományaik közt 
tartják számon, ezért kiemelt figyelmet kap.

Összességében a fő kérdés az, hogy a tár-
gyalások folytatásának támogatását sikerül-e a 
tényleges csatlakozás támogatásává alakítani: 
ezt nagyban befolyásolja majd, hogy mi lesz a 
csatlakozási szerződés tartalma, vagy hogyan 
teljesít az eurózóna. 

Izland 2009 júliusában benyújtotta csatla-
kozási kérelmét az Európai Unióhoz. Ennek 
nyomán a Tanács 2009. július 27-én felkérte 
a Bizottságot a vélemény (avis) elkészítésére. 
Izland 2009. október 22-én leadta a szüksé-
ges kérdőívet. 2010. február 24-én a Bizottság 
nyilvánosságra hozta véleményét Izland csatla-
kozási kérelmével kapcsolatban, amelyben ja-
vaslatot tett a tárgyaláskezdésre.2

Az ír elnökségi időszakban várható 
események, izlandi várakozások

Az ír elnökség egyik deklarált célja, hogy újabb 
lendületet adjon a ciprusi elnökség alatt lelas-
sult bővítési folyamatnak. Az Izlanddal folyó 
tárgyalásokat azonban vélhetően majd csak 
a litván elnökség tudja lezárni, s várhatóan a 
2013. áprilisi izlandi választások is lassíthat-
ják a folyamatot.

A 2013. áprilisi izlandi választások miatt az 
izlandi kormány január 14-én döntött arról, 
hogy a tavasszal esedékes választásokig nem 
nyitnak új tárgyalási fejezeteket, és nem ala-
kítanak ki tárgyalási álláspontokat a még meg 
nem nyitott fejezetekhez. Az előrehaladás le-
hetőségét mégis nyitva hagyva, az ír elnökség 
két tárgyalási fordulót irányozott elő.

Izland gazdasági teljesítménye

Határozott jelek mutatnak arra, hogy az iz-
landi gazdaság túljutott a mélyponton, és 
úton van egy lassú fellendülés irányába.3 Az 
országnak sikerült visszaállítania a pénzügyi 
stabilitást, átalakították a pénzügyi szek-
tort, csökkentették a költségvetési kiadá-
sokat, növelték az adókat. Elemzők tovább-
ra is pozitív példaként tekintenek az ország 
gazdaságpolitikájára: ellentétben az ameri-
kai és egyes európai mintákkal, Izland hagy-
ta összeomlani bankrendszerét. Az elmúlt 
évek során sikerült az országnak draszti-
kusan csökkentenie a fiskális hiányt (a GDP 
14 százalékáról 2 százalékra), a munkanél-
küliség 5 százalék. Egyes elemzők szerint 
Európa bürokratáinak példát kellene ven-
niük Izlandról. 

A makroadatok kedvezőek, ám az izlan-
di gazdaság mérete még mindig nem érte el 
a válság előtti szintet. A tőkekorlátozások 
feloldása kapcsán komoly probléma, hogy 
míg a szakértők fokozatos átmenetet java-
solnak, addig a politika nyomást gyakorol a 
gyorsítás érdekében. A korlátozások rövid 
távon kiváló hatásúak voltak: a befektetők, 
mivel tőkéjük Izlandon ragadt, kénytelenek 
voltak államkötvényeket vásárolni. Hosz-
szabb távon jelentkező probléma, hogy ren-
geteg erőforrást emésztenek fel a tőke kivo-
nására tett erőfeszítések, illetve a kormány 
ezzel ellentétes törekvései. A megkötések 
ezenfelül elriasztják a további közvetlen tő-
kebefektetéseket (FDI), ami a belső terme-
lés hatékonyságának és versenyképességé-
nek romlásához vezet. Az import fogyasztás 
hajtotta növekedésével szemben az export 
csökkenőben van.

2 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/is_opinion_en.pdf 
3  Seðlabanki Íslands, Economic outlook for Iceland, Monetary Bulletin 2012/4
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Az izlandi csatlakozási folyamat 
jelenlegi politikai háttere

A legújabb közvélemény-kutatás szerint az iz-
landiak 63 százaléka ellenzi az EU-tagságot, 24 
százalékuk támogatja.4 Az utóbbiak aránya emel-
kedik, elsősorban a férfiak körében. Az ellenző 
okok között kell megemlíteni az Icesave-ügyet5, 
melyben az Európai Bizottság rendhagyó mó-
don, közvetlenül szándékozott fellépni az EFTA 
Bíróság6 előtt, amit az izlandiak többsége ba-
rátságtalan, sőt ellenséges lépésnek tart. Az el-
húzódó euróválság sem növeli az Unió népsze-
rűségét. Elérkezett a csatlakozási tárgyalások 
nehezebb szakasza is. Csalódást okoz a csatla-
kozási tárgyalások részét nem képező makré-
la-ügy is.7 A csatlakozási folyamat továbbra sem 
élvez egyöntetű politikai támogatást. 

Az izlandiak 49,5 százaléka mielőbb le sze-
retné zárni a csatlakozási tárgyalásokat, hogy 
a feltételek ismeretében népszavazáson dönt-
sön a tagság ügyében. A csatlakozáspártiak 
helytelenítik a tárgyalások lelassításáról szóló 
kormánydöntést. Katrin Juliusdottir pénzügy-

miniszter szerint a népszavazásra 2014-ben, 
de legkésőbb 2015-ben sor kerül. 

Össur Skarphédinsson külügyminiszter sze-
rint senkit sem érhet meglepetésként, hogy a 
hat fejezet decemberi megnyitását követően 
lelassul a csatlakozási folyamat, mivel a po-
litikusok a választási kampányra összponto-
sítanak. Az is természetes, hogy a következő 
kormánynak szabad kezet kell kapnia a nagy-
fontosságú mezőgazdasági és halászati tárgya-
lási álláspontok meghatározásához.

Továbbra is számolni kell azzal, hogy – külö-
nösen most, az áprilisi választásokat megelőző 
időszakban – minden, a csatlakozási tárgyalások-
kal összefüggő fejlemény heves reakciókat vált 
ki mind a közvéleményben, mind pedig politikai 
körökben. Sőt, megkockáztatható az is, hogy 
egyes uniós lépések befolyással lehetnek arra is, 
hogy a csatlakozáspárti vagy az azt ellenző poli-
tikai erők kerülnek többségbe. Jellemző, hogy az 
Icesave-ügyre vonatkozó döntésnek köszönhető-
en megerősödtek az azt ellenző – és ellenzékben 
levő – pártok, így például a Haladó Párt két hét 
leforgása alatt 12,6 százalékról 20,8 százalék-
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4 http://eunews.blogspot.hu/2013/02/most-icelanders-continue-to-reject-eu.html
5  A gazdasági válság hatásaként csődbe jutott az izlandi Landsbanki, amelynek brit és holland betétesei károsodtak a leg-

jelentősebben. (2008-ban az izlandi bankrendszer néhány nap alatt teljesen összeomlott: a három csődbe ment bank 
mérete meghaladta az izlandi GDP tízszeresét.) Izland elismerte, hogy a brit és a holland betétesekkel szemben fenn-
áll a fizetési kötelezettség, ugyanakkor a garanciaalapban nincs elegendő pénz ehhez. Álláspontjuk az volt, hogy jogilag 
nem egyértelmű, hogy egy rendszerszintű összeomlás esetén a biztosítási alapon működő garanciaalapok mögé be kell-
e lépnie az államnak. Az ügy végül az EFTA Bíróság elé került.

6  Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) által alapított, az EFTA rendszerén belül az igazságszolgáltatási funk-
ciót látja el, és értelmezi az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodást a megállapodásban részes EFTA-
államok tekintetében.

7  Továbbra sincs megállapodás az immár két éve folyó makréla-vitában. Az EP még 2012. szeptember 12-én egy Izland-
dal és a Feröer-szigetekkel szembeni szankciók életbe léptetését lehetővé tevő határozatot hozott, mely a nem fenntart-
ható halászati tevékenységet végző harmadik országokkal szemben alkalmazható. A lehetséges lépések köre az adott 
halfaj, valamint a kapcsolódó fajok importjának tilalmától a kifogásolt tevékenységet engedélyező országból szárma-
zó halfogások EU-kikötőkben való fogadásának tilalmáig terjed. Izland szerint elfogadhatatlan lenne, ha a szóban for-
gó szankciók a vonatkozó nemzetközi egyezmények és az EGT Szerződés előírásai szerint megengedhető határokon túl 
mennének, annak súlyos következményei lennének Izland és az EU kapcsolatára. 
Izland ugyancsak csalódott amiatt, hogy az EU és Norvégia a makrélakvóta 90 százalékát magának tartja fenn idén 
is. Izland e kedvezőtlen lépés miatt kénytelen lesz szintén a tavalyi kvótát meghirdetni egyoldalúan. Mindezeken fe-
lül, ha az EU ráadásként még szankciókat is bevezetne, az nagyon negatív hatással lenne az EU–izlandi kapcsolatokra. 
Steingrimur J. Sigfusson iparügyi miniszter Izland egyoldalúan megállapított, idei évre szóló makrélakvótáját: 123 182 
tonna, ami a 2012. évihez képest 15 százalékkal alacsonyabb (az International Council for the Exploration of the Sea, 
ICES ajánlásának megfelelően). Ez az évi teljes kifogható mennyiségnek továbbra is a 16 százaléka.
Az Európai Bizottság sajnálatosnak nevezte az izlandi egyoldalú lépést. A csökkentésről szóló izlandi nyilatkozat azt a 
tényt leplezi, hogy az egyoldalú kvóta továbbra is igen magas.

EU Tukor 13-01.indd   30 2013.04.30.   8:55:44



IZLAND CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSAI 31

ra növelte népszerűségét. Eközben a Szociálde-
mokrata Szövetség 7,8 százalékot vesztett, és 
11,9 százalékon áll. További eredmények: Füg-
getlenségi Párt 32 százalék, Baloldali Zöld Moz-
galom 11,4 százalék, Fényes Jövő 16,4 százalék. 

Az izlandi csatlakozási folyamat 
fogós kérdései

• Az Icesave-ügy8

2013. január 28-án az EFTA Bíróság ítéletet hir-
detett az Izland ellen az EFTA Felügyeleti Ható-
ság (EFTA Surveillance Authority, ESA) által, az 
Európai Bizottság támogatása mellett indított 
perben, melyben jogerősen elutasította az ESA 
keresetét: Izland nem mulasztotta el a 94/19/
EK irányelvben lefektetett kötelezettségek telje-
sítését. Skarphédinsson külügyminiszter kijelen-
tette, hogy az Icesave-ügy szerencsés lezárultá-
val elhárult az Izland gazdasági kilábalása előtt 
álló legnagyobb akadály. Politológusi vélemény 
szerint a Haladó Párt nyerheti politikailag a leg-
többet, minthogy e párt volt a legkövetkezete-
sebb ellensége az Icesave-megállapodásoknak.

Az Icesave-ügy, annak a csatlakozási folya-
mat belpolitikai megítélésére gyakorolt hatá-
sa mellett, ha deklaráltan nem is, de kihatott 
a pénzügyi szolgáltatások fejezet tárgyalására 

is. A fejezet tekintetében a Bizottság négy záró  
benchmarkot9  javasolt, és azt is közölte, hogy az
Icesave-tárgyaláson szóban is be fog avatkozni: 
osztja az EFTA Felügyeleti Hatóság álláspontját, 
amely megállapította, hogy Izland nem megfe-
lelően alkalmazta a betétbiztosítási irányelvet. A 
fejezet 2012 októberében került megnyitásra.

• Az acquis alkalmazása

Izland az EGT által lefedett fejezeteknél már 
alkalmazza az acquis-t, de – különösen a ha-
lászati fejezetnél – más esetben nem kezdhe-
tik meg a népszavazás által elért felhatalmazás 
nélkül a költséges intézményi-technikai előké-
születeket, ugyanakkor azon lesznek, hogy a le-
hető legkevesebb idő alatt képessé váljanak az 
átállásra. (Így például a parlamenten keresztül 
próbálják megvalósítani, hogy bizonyos esetek-
ben ne kelljen a referendumra várni.)

• Halászat

Izland nem opt out-ot (kivételt) kíván elér-
ni, de nehéz tárgyalások elé néznek, mivel 
az izlandi halászati politika alapelve, hogy az 
izlandi vizek és azok élővilága nemzeti tu-
lajdon, a halállomány és a környezet termé-
kenységének fenntartása nemzeti feladat.10 
(Izlandnak el kellene fogadnia a kizárólagos 

  8  Az EFTA Felügyeleti Hatóságának 2010. május 26-i állásfoglalása szerint Izland köteles kártérítést fizetni az Icesa-
ve brit és holland kárvallottainak. A kormány folytatta a tárgyalásokat a brit és a holland kormányokkal egy mindenki 
számára elfogadható Icesave-megállapodás létrehozása érdekében. 2010 decemberében sikerült megállapodást kötni 
az Egyesült Királyság és Hollandia kormányaival, a megállapodást a parlament jóváhagyta, de  az izlandi lakosság két-
szer is elutasította népszavazáson. Az ügyben immár az EFTA Bíróságé lett a végső szó. 

  9  Ezek az ún. benchmarkok (teljesítményjelző) konkrét, a csatlakozáshoz közvetlenül köthető jogharmonizációs és in-
tézményfejlesztési feladatokat fogalmaznak meg.  

10  Izland rendkívül felkészült és jól ismeri az EU acquis-t. A halászat kiemelten fontos ágazat Izland számára, a GDP 9 
százalékát, míg a munkahelyek 5 százalékát ez adja. Az EGT Megállapodás alapján Izland korlátozhatja a külföldi be-
fektetéseket a halászati szektorban, ezt összhangba kell majd hozni az acquis-val. A halászat állami támogatásának 
aránya elhanyagolható. Izland részese a legfontosabb nemzetközi egyezményeknek és együttműködik az EU-val a kü-
lönböző nemzetközi halászati szervezetekben. A kétoldalú halászati megállapodásokat a tárgyalások során felül kell 
majd vizsgálni. Általánosságban fontos eltérések vannak a Közös Halászati Politikához képest, ezért közelítésre lesz 
szükség. Izland erre vonatkozóan nem készített terveket és menetrendeket, ezért a Bizottság nem javasolja a fejezet 
megnyitását, hanem egy akcióterv elfogadását javasolja nyitó benchmarkként meghatározni. A nyitó benchmark szük-
ségességének kérdésében teljesen merevek és ellentétesek voltak a tagállami álláspontok, így az elnökség határozat-
lan időre elhalasztotta a fejezet tárgyalását. 
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közösségi kompetenciát, s szabad hozzáfé-
rést kell biztosítson vizeihez). Céljuk, hogy 
olyan megoldást találjanak a nyitott kérdé-
sekre, amely megnyugtató az izlandi polgá-
rok számára. 

Reálisnak tűnik az az álláspont, hogy ameny-
nyiben az EU e feltételek fenntartásához ra-
gaszkodik, az könnyen az izlandi csatlakozási 
folyamat egészének akadályává válhat. Már a 
Bizottságnak az Icesave-ügy bírósági szakaszá-
ban való közvetlen részvételét is barátságtalan 
lépésként értékelte a közvélemény jelentős ré-
sze, ezt tetézné egy újabb front a halászat té-
makörében. Ráadásul olyan területről van szó, 
amely EU-oldalon is felülvizsgálat tárgyát ké-
pezi, tehát mozgó célpontot jelölnénk meg a 
tagjelölt számára. Izlandnak eleve nehéz lesz 
elfogadnia azt, hogy EU-tagállamként a ha-
lászati kvótákat nem állapíthatja meg saját 
hatáskörben, hogy elveszíti szuverenitását a 
nemzetközi halászati egyezmények tekinteté-
ben, és hogy e stratégiai fontosságú szektor-
ban a cégeit meg kell nyitnia a külföldi tőke 
előtt. (A makrélahalászat körüli vita is erősí-
ti Izlandon az EU-ellenes hangulatot11.) Felte-
hető, hogy még jelentős uniós engedmények 
esetén is kétséges a jövőbeni népszavazás ki-
menetele egy olyan országban, mely jelentős 
energiafölöslege és önellátási képessége miatt, 

gazdasági mutatói javulása mellett – Norvégi-
ához hasonló módon – továbbra is meg tudna 
állni a saját lábán. 

• Mezőgazdaság

A mezőgazdaságban a finn példához hason-
ló megoldást szeretnének találni, nem lát-
ják ennek elvi akadályát. A mezőgazdasági 
szektor a halászattal szemben szerény sze-
repet tölt be a gazdaságban, de a protekci-
onizmus rendkívül erős, ami a rideg körül-
mények melletti nehéz agrártermelői létből 
fakad. Szintén probléma, hogy Izland élel-
miszer-biztonsági és állat-egészségügyi meg-
fontolásokra hivatkozva erősen korlátozza 
az élőállat és a feldolgozott hústermékek 
importját, ami régi ívású protekcionizmus-
ként is felfogható.

A fejezet megnyitásának feltétele az volt, 
hogy Izland egy olyan menetrendet is tartal-
mazó stratégiát nyújtson be, amely megha-
tározza azokat a fokozatosan végrehajtandó 
intézkedéseket, amelyek azt hivatottak biz-
tosítani, hogy Izland a csatlakozás időpont-
jáig a mezőgazdasági politika, a jogszabá-
lyok és az igazgatási kapacitás tekintetében 
– az izlandi mezőgazdaság sajátosságaira is 
tekintettel – teljes körűen megfeleljen a 11. 

10  Izland rendkívül felkészült és jól ismeri az EU acquis-t. A halászat kiemelten fontos ágazat Izland számára, a GDP 9 
százalékát, míg a munkahelyek 5 százalékát ez adja. Az EGT Megállapodás alapján Izland korlátozhatja a külföldi be-
fektetéseket a halászati szektorban, ezt összhangba kell majd hozni az acquis-val. A halászat állami támogatásának 
aránya elhanyagolható. Izland részese a legfontosabb nemzetközi egyezményeknek, és együttműködik az EU-val a kü-
lönböző nemzetközi halászati szervezetekben. A kétoldalú halászati megállapodásokat a tárgyalások során felül kell 
majd vizsgálni. Általánosságban fontos eltérések vannak a Közös Halászati Politikához képest, ezért közelítésre lesz 
szükség. Izland erre vonatkozóan nem készített terveket és menetrendeket, ezért a Bizottság nem javasolja a fejezet 
megnyitását, hanem egy akcióterv elfogadását javasolja nyitó benchmarkként meghatározni. A nyitó benchmark szük-
ségességének kérdésében teljesen merevek és ellentétesek voltak a tagállami álláspontok, így az elnökség határozat-
lan időre elhalasztotta a fejezet tárgyalását. 

11  A makréla-kvóták ügyében a következő tárgyalási fordulóra októberben kerül sor. Eirikur Bergmann Eiríksson polito-
lógus szerint a makréla-vita széles körű halászati szankciókhoz vezethet, ami ellehetetlenítené az izlandi gazdaságot. 
Az izlandi halászhajó-tulajdonosok képviseletében Fridrik J. Arngrimsson ezzel szemben úgy tudja, hogy jogszerűen az 
EU csak kisléptékű intézkedéseket hozhat, és azokat is csak a makrélafogások tekintetében. Egy skót MEP viszont úgy 
nyilatkozott, hogy akár az izlandi tőkehalra is kiterjeszthetők lennének a szankciók. A másik ellenérdekelt fél, Norvé-
gia halászati minisztere, Lisbeth Berg-Hansen reménykedett, hogy tárgyalásos úton el lehet jutni a megoldásig, de már 
jelenleg is dolgoznak a lehetséges szankciós intézkedések tervezésén. Villy Søvndal dán külügyminiszter reykjavíki lá-
togatásán bejelentette, hogy országa közvetítőként szeretne részt venni a vita rendezésében. 
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fejezetben (Mezőgazdaság és vidékfejlesz-
tés) foglalt uniós vívmányoknak. A Bizottság 
2012. szeptember 14-én ismertetett érté-
kelése szerint Izland végrehajtotta a bench-
markot, és ezért a fejezet megnyitását java-
solták. Erre vonatkozóan az izlandi félnek is 
be kell nyújtania álláspontját.

• Környezet

A tárgyalások problematikus területe lehet 
a bálnavadászat és egyes védett madarak 
Izlandon engedélyezett vadászata. A bálna-
vadászat gazdasági súlya elhanyagolható, 
azonban alapvető fontosságúnak tekintik 
a természeti erőforrásaik felhasználásához 
való joguk megóvását, ezért szimbolikus je-
lentősége van a bálnavadászat engedélyezé-
sének. A fejezet 2012 decemberében került 
megnyitásra. 

Magyar álláspont

Magyarország támogatja az izlandi csatlakozá-
si folyamatot. Izland – mint mélyen gyökerező 
demokrácia, már eddig is szoros uniós kapcso-
latokkal – példaértékű lehet a jövendő tagje-
löltek számára: előrehaladása hordozza azt 
az üzenetet, hogy az EU nem csupán a szegé-
nyebb országoknak vonzó. Így a bővítés dina-
mikájának fenntartásához nagyban hozzájárul. 
Izland EU-tagságának támogatásával tovább-
ra is hiteles és erőteljes támogatóként tudunk 
fellépni a nyugat-balkáni országok európai in-
tegrációjának előmozdítása érdekében. Ameny-
nyiben az egyenlő elbánás elvét képviseljük, az 
amúgy erősen átpolitizált folyamatban nem ad-
hatunk alapot „kettős mérce” alkalmazására: 
a kötelezettségvállalások mindenki irányában, 
ugyanolyan feltételekkel kell hassanak, a telje-
sítés az, ami a tagjelölt feladata. 
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A dán elnökség munkája

A 2011 második felében lezajlott lengyel elnök-
séget követően sokan nagy reményeket fűztek 
a dán elnökség MFF-munkájához. 2011-ben 
ugyanis gyakorlatilag semmilyen előrehala-
dást nem sikerült elérni a többéves keret tár-
gyalásain (egyetlen dologról körvonalazódott a 
megállapodás, mégpedig arról, hogy a követke-
ző többéves keretnek a 2014 és 2020 közöt-
ti időszakot kell lefednie). Ez alapvetően arra 
volt visszavezethető, hogy a lengyel elnöksé-
gi félév során jelentek meg a Bizottság egyes 
szakpolitikákra tett jogszabályjavaslatai, ame-
lyek hiányában – az elnökség álláspontja szerint 
– nem lehetett érdemben tárgyalni a többéves 

keretről sem. A dán elnökség kezdetére azon-
ban szinte valamennyi ágazati jogszabály ren-
delkezésre állt már, így a legtöbben azt várták, 
hogy érdemi szakaszba lépnek az MFF-tárgya-
lások. Nagy volt a várakozás abból a szempont-
ból is, hogy végre közeledjenek egymáshoz a 
tagállamok álláspontjai, a legfőbb vitás kérdé-
sek szűküljenek le egy-két alternatívára, illet-
ve induljon el a tárgyalás számokról, konkrét 
összegekről is.

A dán elnökség az imént felsoroltak közül 
egyetlen fontos elvárásnak sem tudott meg-
felelni. 2012 első felében a tárgyalások során 
bekövetkezett előrehaladás mérsékelt volt. Az 
elnökség 2012 márciusától folyamatosan jelen-
tette meg a tárgyalások alapjául szolgáló tár-
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A többéves keretről folytatott tárgyalások második 
szakasza, a megállapodás kialakulása

Ez a tanulmány 2012 márciusától tekinti át a többéves pénzügyi keretről (Multi-
annual Financial Framework, MFF) folytatott tárgyalásokat1, valamint röviden be-
mutatja a 2012. február 7–8-án lezajlott Európai Tanácson elért megállapodást. 
Részletesen foglalkozik a dán és a ciprusi elnökség megközelítésével, valamint (a 
terjedelmi korlátok tiszteletben tartásával) elemzi a két elnökség által beterjesz-
tett javaslatokat2. A tárgyalások sok szempontból az eredeti céloktól eltérően zaj-
lottak, és egész más dinamikát követtek, mint a jelenlegi (2007 és 2013 közötti) 
többéves keret tárgyalásai. Célom annak bemutatása, hogy jóllehet sok tekintet-
ben igen lassan haladt előre a folyamat, az elnökségek által beterjesztett javasla-
tok (tárgyalási keretek) egyre nagyobb mértékben vették figyelembe a nettó befi-
zetők kéréseit3. Történt ez annak ellenére, hogy az „ellenoldal”, a kohézió barátai, 
a korábbiakhoz képest egységesebb, egészen a tárgyalások végéig együttműködő 
csoporttá vált 2011-ben és 2012-ben.   

*  A szerző a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának munkatársa. A cikkben tett megállapítások kizá-
rólag a szerző magánvéleményét tükrözik, és nem tekinthetők a Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

1  A cikk nem foglalkozik az eredeti bizottsági javaslat bemutatásával, valamint a lengyel elnökség munkájával. Ezekről 
részletesen l. az Európai Tükör 2012 májusában megjelent számát:

2  http://eu.kormany.hu/download/1/8e/30000/europai_tukor_2012_01.pdf 
Az elemzés a kiadási főösszegre, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika alakulására összpontosít, abból adódóan, 
hogy ezek álltak a tagállami érdekérvényesítés és ezáltal a tárgyalások középpontjában.

3  Nem célom a dán és a ciprusi elnökséget (utólag) elfogultsággal vádolni, minden bizonnyal kényszerpályán mozogtak 
a javaslatok alakításakor; a kényszerpályát pedig az emberi logikának megfelelően azok alakították, akik a legtöbbet 
fizetik be a közös költségvetésbe.

AZ EU TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETE

EU Tukor 13-01.indd   34 2013.04.30.   8:55:45



A TÖBBÉVES KERETRŐL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZA 35

gyalási keret (negotiating box) különböző ré-
szeit, azonban ezek továbbra sem tartalmaztak 
konkrét összegeket, így a vita tulajdonképpen 
továbbra is a bizottsági javaslat elemeiről folyt4. 
Az előzetes várakozásokkal ellentétben a tár-
gyalási keret szövegrészei egyébként sem egy 
világos, a legfőbb kérdéseket opciókra szűkí-
tő, tömör dokumentummá álltak össze, ha-
nem számtalan részletszabályt és rendelke-
zést tartalmaztak, ami ahhoz vezetett, hogy 
a teljes szöveg terjedelme közel ötven oldal-
ra nyúlt. Ebből adódóan a tagállamok egy-két 
markáns állásponti elem képviselete helyett 
arra rendezkedtek be, hogy a számukra fon-
tos területeken a részletszabályokat illetően 
is állást foglaljanak, illetve gyakorlatilag min-
den kiadási fejezetben számukra előnyös mó-
dosításokat javasoljanak, akár szövegesen is. 

Az elnökség azzal indokolta a konkrét ösz-
szegek szerepeltetésének elutasítását, hogy 
a Bizottság csak 2012 júliusában tervezte 
közzétenni az egy évvel korábban megjelent  
MFF-javaslatának felülvizsgált változatát. Tény, 
hogy a növekedési adatok módosulása egyér-
telműen befolyásolta az egyes tagállamok által 
elérhető kohéziós források nagyságát, azonban 
kétséges, hogy ez elegendő indoknak tekint-
hető-e arra, hogy a dán elnökség nem töltöt-
te fel konkrét összegekkel a tárgyalási keret-
dokumentumot.

A tárgyalási keret első részei 2012 márci-
usában jelentek meg. A munkacsoporti elő-
készítést követően az Általános Ügyek Taná-
csa márciusi ülésén a horizontális témákat, 
valamint az 1. (versenyképességi), a 3. (bel- 
és igazságügyi), a 4. (külkapcsolati) és az 5. 
(adminisztrációs) fejezethez kapcsolódó részt 
tárgyalták meg. Az első fejezetről szóló szö-
vegrész azonban nem tartalmazta a kohézi-
ós politikára és a Bizottság által javasolt új 

in frastrukturális alapra (Connecting Europe 
Facility, CEF) vonatkozó részeket, így ismét 
tetten érhető volta az elnökség időhúzása: ép-
pen a tagállami szempontból legérzékenyebb 
területek, az agrárpolitika és a kohéziós poli-
tika maradtak későbbre. A tanácsülés során az  
1. fejezet kapcsán a nettó befizetők a kiváló-
ság kritériumát, a többiek az arányosabb föld-
rajzi elosztást hangsúlyozták. Ez a pont a tár-
gyalások végéig megosztotta a tagállamokat. 
Az 5. fejezetben komoly támadások érték az 
adminisztratív kiadásokat, különösen a nettó 
befizetők részéről. A vita során a nettó befi-
zetők egységesen a kiadási főösszeg legalább  
100 milliárd eurós csökkentésének szükséges-
sége mellett álltak ki, a kohéziós országok ré-
széről ezt többen elutasították. Összességében 
a vita egyetlen kérdésben sem vitt közelebb a 
megállapodáshoz, az elnökség összefoglalójában 
regisztrálta a fennálló legfőbb különbségeket.

Az Általános Ügyek Tanácsának áprilisi ülé-
se azonban több szempontból fontos mérföld-
kő volt a dán elnökség munkájában. Ezen az 
ülésen kerültek napirendre a tárgyalási keret 
kohéziós politikára, a CEF-re és az agrárpo-
litikára vonatkozó részei. Ezen szövegrészek 
több tekintetben egyértelműen a nettó befize-
tők megközelítését tükrözték. A kohéziós po-
litikában megjelent a nettó befizetők által fo-
lyamatosan szorgalmazott fordított biztonsági 
háló, amely (kezdeti formájában) azt rögzítet-
te volna, hogy a jelenlegi időszakhoz képest 
egy tagállam kohéziós allokációjának növeke-
dése sem haladhat meg egy bizonyos mérté-
ket (a szövegben sokáig konkrét érték nélkül,  
X%-ként szerepelt ez a kitétel). A társfinan-
szírozási arányok tekintetében a kohéziós és 
az agrárpolitikában is nyitva állt annak lehe-
tősége, hogy a Bizottság által javasolt érté-
kek csökkenjenek. Bekerült továbbá egy szö-

4  Ez vélhetően azért alakult így, mert a nettó befizetők nem tudtak megállapodni a főösszeg értékében, így időhúzásra 
ösztönözték az elnökséget is.
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vegrész a makrogazdasági kondicionalitásra 
vonatkozóan, amely azonban mind tartalmát, 
mind megfogalmazását tekintve rendszeridegen 
volt a javaslat többi részétől. Az esetleges fel-
függesztésre vonatkozó szabályozásnak sokkal 
inkább a kohéziós rendeletekben kellett volna 
szerepelnie, nem pedig az MFF-tárgyalásokat 
tematizáló tárgyalási keretben. A makrogazda-
sági kondicionalitásról beemelt szöveg ráadá-
sul sokkal technikaibb, részletesebb volt annál, 
amit a szöveg a többi szakpolitikával kapcsolat-
ban tartalmazott. Az agrárpolitikában, amely 
a kohéziós politikánál is nagyobb súlyt képvi-
sel a kiadásokban, eleinte például kifejezetten 
kevés konkrétumot és részletszabályt rögzí-
tett a szöveg. A tény, hogy mindezek ellenére 
a tárgyalási keretbe került a makrogazdasági 
koncidionalitásról szóló szövegrész, egyértel-
műen jelezte, hogy a nettó befizetők a lehető 
legmagasabb politikai szinten kívánják rögzí-
teni a feltételesség szabályrendszerét. 

A 2012. áprilisi tanácsülés abból a szempont-
ból is fontos állomás volt, hogy a két nagy tag-
állami érdekcsoport közös nyilatkozatot ter-
jesztett be az álláspontjáról, amelyek révén a 
korábbiaknál is erősebben szembekerült egy-
mással a két meghatározó országcsoport. A net-
tó befizetők csoportjából hét tagállam (Auszt-
ria, Németország, Finnország, Franciaország, 
Olaszország, Hollandia és Svédország) ekkor 
hirdette meg a „better spending” kezdeménye-
zést, amelynek alapvető célja a hatékony for-
rásfelhasználás biztosítása volt. Ennek érdeké-
ben javasolták a makrogazdasági kondicionalitás 
erősítését, az uniós társfinanszírozás mértéké-
nek csökkentését5, az Európai Beruházási Bank 
szerepének erősítését, továbbá kiemelték annak 
fontosságát, hogy a források jobban kötődje-
nek az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez. 

A kohézió barátai országcsoport6 ezzel szem-
ben kiállt a Bizottság javaslata mellett a kohézi-
ós politika főösszegét illetően, továbbá javasol-
ta, hogy a makro-kondicionalitás rendszerében 
szereplő felfüggesztések kizárólag a kötelezett-
ségvállalásokra terjedjenek ki, valamint legyen 
felső határ a felfüggesztésre vonatkozóan (ezt 
kiemelten fontosnak tekintették a tagállamok 
közötti egyenlő elbánás biztosítása érdekében).

A májusi Általános Ügyek Tanácsa már a tel-
jes tárgyalási keretről folytatott vitát, amely le-
fedte az összes kiadási fejezetet és a bevéte-
li oldalt is. Ez utóbbi az egyes rendelkezések 
kapcsán csak az evidens opciókat, a jelenle-
gi rendszer megtartásának és a bizottsági re-
formok bevezetésének opcióit rögzítette. Az 
agrárpolitikával foglalkozó részhez – a net-
tó befizetők nyomására – bekerült annak le-
hetősége, hogy a közvetlen kifizetések szintje 
a 2014 és 2020 közötti időszakban folyama-
tosan csökkenjen. A makro-kondicionalitásra 
vonatkozó szövegrész alakításakor kismérték-
ben figyelembe vették ugyan a kohézió bará-
tai által javasolt szempontokat (pl. megjelent 
a felfüggesztésekre vonatkozó felső határ be-
vezetésére vonatkozó opció), azonban a főbb 
rendelkezéseit tekintve nem módosult a szöveg.

A júniusban közzétett szövegjavaslatból egy-
értelművé vált, hogy a nettó befizetők akarata 
érvényesül a szövegjavaslatok elkészítésekor. 
A többéves kereten kívüli tételek esetén az el-
nökség azt javasolta, hogy kizárólag az Euró-
pai Fejlesztési Alap és a Rugalmassági Eszköz 
maradjon a kereten kívül, ezáltal olyan eszkö-
zök is bekerültek volna, amelyek sosem alkot-
ták az MFF részét (pl. a Szolidaritási Alap). A 
tárgyalási keretben megjelent továbbá egy pont 
a RAL (reste à liquider) problémaköréről, amely 
a kötelezettségvállalások és a kifizetések közöt-

5  Meglátásuk szerint a projektekhez biztosítandó nemzeti önrész emelkedése jobb projektek kiválasztására ösztönzi a 
tagállamokat (erősödik az „ownership”).

6  A kohézió barátai csoport nyilatkozatát Csehország nem írta alá, mert nem értett egyet azzal, hogy a kohéziós politi-
ka főösszegére tett bizottsági javaslat nem csökkenthető.
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ti részt, azaz leegyszerűsítve a már lekötött, de 
még ki nem fizetett uniós pénzeket jelenti. A 
nettó befizetők célja ezzel kapcsolatban az volt, 
hogy megfelelő intézkedések révén biztosítsák, 
hogy a RAL szintje nem haladhat meg egy bizo-
nyos mértéket. A kohézió barátai szerint ugyan-
akkor ez egy olyan költségvetés-technikai kér-
dés, amelyet nem a többéves keretről folytatott 
tárgyalások során kell megvitatni.

A dán elnökség utolsó napjaiban, 2012. jú-
nius 28–29-én megrendezett Európai Tanács 
nem folytatott érdemi vitát a többéves pénzügyi 
keretről. Jóllehet a félév elején még olyan cél-
kitűzéseket is lehetett hallani, amelyek szerint 
az állam- és kormányfők részletes vitát folytat-
nak majd a témáról, a Gazdasági és Monetáris 
Unió jövőjével kapcsolatos döntések sokkal sür-
gősebbek voltak, így azok kerültek a csúcs na-
pirendjére. Ennek megfelelően az Európai Ta-
nácson elfogadott következtetések7 mindössze 
annyit rögzítenek, hogy az állam- és kormány-
fők üdvözölték a dán elnökség által elért elő-
rehaladást, valamint jóváhagyták az elnökség 
által készített tárgyalási keretet.

A ciprusi elnökség munkája

2012 júliusában, a ciprusi elnökség első hónap-
jában a tárgyalásokat átmenetileg ismét a Bi-
zottság befolyásolta, ekkor jelent meg ugyanis 
az egy évvel korábbi bizottsági javaslat felül-
vizsgálata8. A 2012. július 11-én közzétett 
javaslat egyrészt tartalmazta a tavaszi gazda-

sági előrejelzések (spring forecast) mentén ak-
tualizált növekedési előrejelzéseket, másrészt 
a horvát bővítéssel járó kiigazítást. A Bizott-
ság ezúttal pesszimistább képet vázolt fel az 
EU várható növekedési üteméről (évente át-
lagosan 1,6 százalékos reál növekedést prog-
nosztizált, míg egy évvel korábbi javaslatában 
1,9 százalékos reál bővülés szerepelt). A tag-
államok többsége tekintetében is csökkentet-
te a 2014 és 2020 között várható bővülésre 
vonatkozó becsléseit. Ez különösen a capping 
által érintett tagállamok számára volt hátrá-
nyos, hiszen esetükben ez automatikusan ala-
csonyabb kohéziós allokációt vetített előre9. 
Voltak azonban olyan tagállamok is, amelyek 
jól jártak a felülvizsgálattal: különösen a balti 
országok, amelyeket illetően a Bizottság az egy 
évvel korábbinál jóval kedvezőbb makrogazda-
sági előrejelzéseket tett közzé, így a capping-et 
figyelembe véve magasabb kohéziós támoga-
tásra számíthattak, mint a 2011-es bizottsá-
gi javaslat alapján. A Bizottság nyilvánosság-
ra hozta az EU28-akra10 vonatkozó frissített 
MFF-táblát is, amelynek főösszege 2011-es 
áron 1033 milliárd euró lett a többéves kere-
ten kívüli tételek nélkül11. A felülvizsgálat révén 
a kohéziós politikára szánt források 2 milliárd 
euróval növekedtek volna a 2011-ben megje-
lent javaslathoz képest, de ezen a kohéziós bo-
rítékon már 28 tagállam osztozott volna. Fi-
gyelembe véve, hogy Horvátország kohéziós 
támogatásai kb. 8,7 milliárd eurót képviseltek 
volna az alfejezetben, ez azt jelentette, hogy a 
többi tagállamra jutó rész (belső átrendeződés 

  7  A következtetések szövege elérhető az alábbi linken: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/131413.pdf

  8  A Bizottság vélhetően már korábban elkészült a felülvizsgálattal (hiszen a tavaszi előrejelzések beépítése a modell-
ben nem tarthatott több hónapig), de minden bizonnyal tudatosan választotta a júliusi időpontot a felülvizsgált javaslat 
megjelentetésére, hiszen ezzel sikerült „tehermentesíteni” a júniusi Európai Tanácsot a többéves keret tárgyalásától. 

  9  Lengyelország kohéziós támogatásainak várható növekménye így 18%-ról 11%-ra csökkent, Szlovákiáé 23%-ról 
17%-ra, Bulgáriáé 14%-ról 8,7%-ra, Romániáé 42%-ról 40%-ra, míg Magyarország esetében a kohéziós források 
várható csökkenése 20%-ról 29%-ra emelkedett.

10  A 2012 nyarán frissített javaslat már azzal a feltételezéssel készült, hogy Horvátország 2013-ban belép az Euró-
pai Unióba. 

11 A 2011 júniusában megjelent, EU27-ekre vonatkozó javaslat főösszege 1025 milliárd euró volt
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következtében, összesen) kb. 5 milliárd euró-
val csökkent volna. A KAP főösszege 383 mil-
liárd euróról 386,5 milliárd euróra emelkedett 
volna, ez gyakorlatilag a horvát költségek be-
épülését jelentette. 

A felülvizsgált bizottsági javaslat megjelenése 
révén elvileg minden akadály elhárult az elől, 
hogy a tagállamok a konkrét kiadási összegek-
ről is vitát folytassanak. A ciprusi elnökség kez-
deti ígéreteiben ezért szerepelt is, hogy folya-
matosan feltöltik számokkal a dán elnökségtől 
átvett tárgyalási keretet, később mégis az idő-
húzás taktikáját választották. 2012 júliusában 
kétoldalú egyeztetéseket folytattak valamennyi 
tagállammal a többéves keretről kialakított ál-
láspontjuk pontos megismerése érdekében. Az 
ennek révén szerzett tapasztalatokra hivatkoz-
va 2012 szeptemberében olyan javaslatot tet-
tek közzé, amely leszögezte, hogy a többéves 
keret főösszegének csökkennie kell a Bizottság 
által javasolt szinthez képest. Ennek érdekében 
valamennyi kiadási fejezet főösszegét lejjebb 
vitték volna, azonban a kiadásmérséklés mér-
téke szeptemberben még nem vált ismertté. 
Az Általános Ügyek Tanácsának szeptember-
ben megrendezett ülése így továbbra is a már 
jól ismert ellentéteket hozta felszínre a nettó 
befizetők és a kohézió barátai országcsoport 
között. Míg az előbbiek üdvözölték az elnök-
ség főösszeg csökkentésére vonatkozó törek-
vését, a kohézió barátai egyre hevesebben bí-
rálták azt, arra hivatkozva, hogy hét tagállam 
álláspontja nem határozhatja meg a tárgyalá-
sok kimenetelét.

A 2012 szeptemberében közzétett szöveg 
több más ponton is a nettó befizetők kéréseit 
emelte be. Megjelent annak lehetősége, hogy a 
kohéziós politikában alkalmazott capping szint-

je csökkenjen a bizottsági javaslatban szereplő 
2,5 százalékhoz képest12. Törölték azonban a 
szövegből a fordított biztonsági hálóra vonat-
kozó javaslatot; e mögött vélhetően az a meg-
fontolás lappangott, hogy a capping szintjének 
javasolt lefaragása okafogyottá teszi a fordított 
biztonsági hálót, hiszen az alacsonyabb támo-
gatási felső határ már önmagában biztosítot-
ta volna, hogy a tagállamok kohéziós alloká-
ciója ne emelkedjen számottevően a jelenlegi 
időszakhoz viszonyítva. A ciprusi elnökség visz-
szaemelte továbbá azt a részt az agrárpoliti-
káról szóló rendelkezésekbe, amely kimondta, 
hogy a közvetlen kifizetések szintjét 2014-től 
kezdve csökkenteni kell.  

A ciprusi elnökség a többéves keretről foly-
tatott tárgyalások során kifejtett utolsó ér-
demi tevékenységeként 2012. október 29-
én újabb szövegjavaslatot tett közzé, amelyet 
azonban az Általános Ügyek Tanácsa nem, csak 
a COREPER II vitatott meg. Ez a szövegjavas-
lat további elemeket szerepeltetett a nettó 
befizetők kéréseiből. A szeptemberi tárgya-
lási kerethez hasonlóan az októberi szöveg is 
javasolta, hogy a főösszeg legyen kisebb a bi-
zottsági javaslathoz képest (legalább 50 milli-
árd euróval). Az egyes kiadási fejezetek esetén 
is megadták az általuk javasolt főösszeget (ki-
véve az adminisztrációs fejezetet), azonban a 
kiadások pontosabb, fejezeteken belüli elosztá-
sa nem vált ismertté. A legnagyobb mértékben 
a kohéziós politika és a KAP kiadásai apadtak 
volna. A kohéziós politikában a capping 2,36 
százalékos szintre süllyedt volna13, és tovább 
szigorodott a szöveg a makrogazdasági kon-
dicionalitás tekintetében is: a támogatások fel-
függesztéséről a Tanács nem normál döntés-
hozatalban határozott volna. A szövegtervezet 

12  A gyakorlatban a hazánk és a balti tagállamok számára javasolt magasabb, 2,x%-os capping-re vonatkozó szabály úgy 
módosult, hogy azon tagállamok vehetik igénybe, amelyekben a reál GDP növekedése -1,5% alatt volt.

13  A szöveg továbbra is tartalmazta a „2,x%”-os capping-et, azonban annyiban módosult a kitétel, hogy ezt azon tagál-
lamok számára biztosították volna, amelyekben a GDP visszaesése -1%-nál nagyobb volt. Ez a gyakorlatban ugyan-
úgy a balti államokra és hazánkra vonatkozott volna.

EU Tukor 13-01.indd   38 2013.04.30.   8:55:45



A TÖBBÉVES KERETRŐL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZA 39

alapján a Bizottság felfüggesztésre vonatkozó 
javaslatát automatikusan elfogadottnak kellett 
volna tekinteni, kivéve, ha a Tanács minősített 
többséggel ellene szavaz14. A felfüggesztések-
re vonatkozóan megjelent egy kettős felső ha-
tár bevezetésére vonatkozó javaslat, azonban 
konkrét értékek nélkül, így azokat érdemben 
nem lehetett megítélni. A nettó befizetők ál-
tal képviselt „better spending” kezdeménye-
zés több eleme is bekerült a tárgyalási keretbe 
(pl. az arra vonatkozó kitétel, hogy a kohéziós 
projektek előrehaladásáról a Bizottság minden 
évben jelentést készít majd a Tanács és az Eu-
rópai Parlament részére). 

Összességében, az így létrejött szövegja-
vaslatot olvasva az az érzése támadhatott az 
eseményeket követőnek, hogy bár összegek-
ről továbbra is csak a fő számok tekintetében 
esett szó, a tagállamok elé került javaslat im-
már szinte teljes mértékben megfelelt a nettó 
befizetők elvárásainak.

Az Európai Tanács elnökének 
2012. novemberi munkája

Herman Van Rompuy 2012 novemberében 
vette át a tárgyalások irányítását a ciprusi el-
nökségtől. November elején bilaterális egyez-
tetéseket tartott a tagállamok serpáival15, illet-
ve főtárgyalóival. Ez alapján november 13-án 
közzétette első kompromisszumos javaslatát, 
amelyet az Általános Ügyek Tanácsa november 
20-án tárgyalt meg. Ugyanez a javaslat került 
az állam- és kormányfők elé az Európai Ta-
nács november 22-ei ülésén, így formálisan is 
az Európai Tanács következtetéseire vonatko-
zó első tervezetnek felelt meg.

Az elnök javaslatában a kiadási főösszeg tekin-
tetében 973 milliárd euró szerepelt. Az októberi 
változathoz képest Van Rompuy tervezetében ma-
gasabb összeg állt volna rendelkezésre az 1a alfe-
jezetben16, viszont tovább csökkent volna a kohé-
ziós politika és a KAP főösszege. Előbbi esetén a 
capping-et 2,4 százalékos szinten állapították vol-
na meg, miközben a nagyobb gazdasági vissza-
esést elszenvedett tagállamok számára meghir-
detett 2,x százalékos capping mértéke továbbra 
is ismeretlen maradt. Újra szerepelt ugyanakkor 
a szövegben a fordított biztonsági háló, amely – 
egyértelműen a román allokáció emelkedését ki-
zárva – azt biztosította volna, hogy a 2007 és 
2013 között kiugróan alacsony abszorpciós mu-
tatóval rendelkező tagállamok kohéziós allokáci-
ója legfeljebb 15 százalékkal emelkedhet. A mak-
rogazdasági kondicionalitásban megjelent annak 
lehetősége, hogy a kifizetések felfüggesztése nor-
mál tanácsi döntéshozatalban történjen, valamint 
a felső határokra vonatkozóan konkrét értékek 
kerültek a szövegbe, amelyek azonban kb. két-
szer akkora szinten lettek volna kijelölve, mint a 
hatos csomagban. A nettó befizetőknek kedves 
better spending kezdeményezés a korábbiaknál 
is nagyobb súlyt kapott. A társfinanszírozás mér-
tékét egyértelműen a bizottsági javaslatban sze-
replő értékeknél alacsonyabb szinten határozták 
volna meg, a vissza nem térítendő áfa nem lett 
volna elszámolható költség, továbbá újabb ren-
delkezések vonatkoztak a kohéziós forrásfelhasz-
nálás szigorítására. Az igazgatási kiadásokat tar-
talmazó 5. fejezetet illetően is javaslatot tett a 
főösszegre17, továbbá olyan, újabb rendelkezé-
sek jelentek meg a szövegben, amelyek sokkal 
inkább a Személyzeti Szabályzat (Staff Regulati-
on) párhuzamosan zajló felülvizsgálatára tartoz-
tak volna. A bevételi oldalon az elnök javaslata 

14  Ezt nevezzük „fordított minősített többségi” döntéshozatalnak.
15  A miniszterelnökök Európa-ügyi főtanácsadóit hívják így az EU-ban. 
16  Különösen az új infrastrukturális alapra (CEF) jutó források emelkedtek a ciprusi javaslathoz képest: a Bizottság 50 

milliárd eurót javasolt, amely a ciprusi javaslatban 36,3 milliárd euróra csökkent, Van Rompuy első tervezetében 43,2 
milliárd eurós összeg szerepelt. Mindez a Bizottság (és Barroso elnök) átmenetileg sikeres érdekérvényesítését mutatja. 

17 A fejezet főösszege 62,6 milliárd euró lett volna (a Bizottság javaslatában 63,2 milliárd euró szerepelt).
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szintén a nettó befizetőknek tett engedménye-
ket: kikerültek a Bizottság által javasolt új saját 
források bevezetéséről szóló részek, ugyanak-
kor bekerült az az opció, amely biztosította vol-
na a brit visszatérítés fennmaradását.

Az Európai Tanács november 22–23-ai ülésén 
nem született megállapodás a tagállamok között 
a többéves keretről. Van Rompuy elnök az éjsza-
ka folyamán újabb javaslatot terjesztett az állam- 
és kormányfők elé, amely a 973 milliárd eurós 
főösszeg megtartása mellett növelte volna a ko-
héziós politika és a KAP kiadásait (ezáltal a két 
hagyományos politika részaránya emelkedett vol-
na). Új elemként jelentek meg az egyes tagálla-
moknak juttatandó egyedi támogatások (a ko-
héziós politikában nyolc, a vidékfejlesztésben öt 
tagállam jutott volna egyedi kompenzációhoz). 
Az ülésen alapvetően a kiadási főösszegről foly-
tattak vitát a tagállamok, ám mivel 23-án sem 
körvonalazódott ezen a téren megállapodás, az 
állam- és kormányfők úgy határoztak, hogy foly-
tatják az egyeztetést, és 2013 elején vitatják meg 
ismét a többéves pénzügyi keretet. A megálla-
podás elmaradása részint arra vezethető vissza, 
hogy Van Rompuy elnök több olyan területen el-
utasította a kiadások csökkentését, amelyhez a 
nettó befizetők ragaszkodtak (pl. CEF, igazgatási 
költségek). Vélhetően nem akart szembehelyez-
kedni a Bizottság álláspontjával, ezért igyekezett 
„megkímélni” az említett területeket, így azon-
ban a beterjesztett javaslata nem volt elfogadha-
tó a nettó befizetők számára.

A februári csúcson létrejött 
megállapodás

A novemberi csúcsot követően egészen a 2013 
februárjában megtartott Európai Tanácsig nem 
került napirendre a többéves keret. 2012 de-

cemberében az állam- és kormányfők a Gaz-
dasági és Monetáris Unió jövőjéről folytattak 
vitát az Európai Tanácson, ez teljesen elterelte 
a figyelmet a félbeszakadt MFF-tárgyalásokról. 
Herman Van Rompuy – az előzetes tervekkel 
ellentétben – 2013 januárjában nem terjesz-
tett be újabb javaslatot a többéves keretre vo-
natkozóan, sőt közvetlenül a csúcsot megelő-
zően sem. Ezáltal teljes egészében az állam- és 
kormányfőkön múlt a csúcs kimenetele, hiszen 
nem volt lehetőség előkészítő munkálatokra. 
Tény, hogy a tárgyalások addigra már elértek 
abba a szakaszba, amelyben már minden tagál-
lam pozíciója a részletekig ismert, és „csupán” 
annyi volt hátra, hogy az állam- és kormányfők 
megkössék a megfelelő kompromisszumokat. 
Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy az az 
eljárás, amelyet az elnök választott, meglehe-
tősen sarokba szorította az állam- és kormány-
főket azáltal, hogy mindenki számára egyértel-
mű volt, hogy nem lehet tovább késlekedni a 
megállapodással. A februári csúcs sikertelensé-
ge esetén ugyanis biztosan nem állt volna ren-
delkezésre elegendő idő arra, hogy a Tanács 
az Európai Parlament megállapodjon az ága-
zati jogszabályokról, továbbá a tagállamokban 
nem indulhatott volna el időben a felkészülés a 
következő időszak programozására.

A februári csúcson Herman Van Rompuy két 
kompromisszumos javaslatot is beterjesztett, 
ezek közül a másodikat fogadták el az állam- 
és kormányfők. A megállapodás18 értelmében 
a többéves keret főösszege 960 milliárd euró a 
kötelezettségvállalások szintjén, a többéves ke-
reten kívüli tételekkel együtt pedig 996,8 mil-
liárd euró (2011-es árakon). A jelenlegi (2007 
és 2013 közötti) időszakkal történő összeha-
sonlítást az 1. táblázat tartalmazza.

A táblázat alapján látható, hogy a kiadási szint 
reálértéken 4,5 százalékkal csökken a 2007 és 

18  Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről elfogadott következtetései az alábbi linken érhetők el: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/135373.pdf
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2013 közötti időszakhoz képest. Az EU tör-
ténetében először a GNI arányában számított 
főösszeg is apad. Elmondható továbbá, hogy 
a kötelezettségvállalások és a kifizetések kö-
zött a korábbi időszakokhoz képest nagyobb 
rés figyelhető meg20, ez az időszak második 
felében problémát jelenthet, amikor általában 
megemelkedik a kifizetések szintje a kohézi-
ós projektek miatt. Természetesen nehéz elő-
re megjósolni, hogy 2017-ben és azt követő-
en milyen finanszírozási igénye lesz az egyes 
fejezeteknek, de érdemes szem előtt tarta-
ni a 2012-es uniós költségvetés tapasztalata-
it21, amelyek komoly forráshiányról árulkod-
tak. Ebben a kérdésben az Európai Parlament 
is markáns véleményen van, céljuk a kifizetési 
szint növelése, így nem kizárt, hogy az intéz-
ményközi egyeztetések révén magasabb össze-
get határoznak meg a többéves keretet rögzí-
tő rendeletben.

A kiadások fejezetek közötti megoszlását az 
1. ábra szemlélteti.

A 2007 és 2013 közötti időszakhoz viszo-
nyítva a legnagyobb mértékben a versenyké-
pességi (1a) alfejezet kiadásai növekednek. A 

megállapodás értelmében a Horizont 2020 
és az Erasmus-program költségvetésének re-
álértéken is emelkednie kell 2013-hoz viszo-
nyítva, annak ellenére, hogy a bizottsági ja-
vaslathoz képest csökken az alfejezet kiadási 
szintje. A 2007 és 2013 közötti időszakhoz 
mérve több mint kétszer annyit költ majd inf-
rastruktúrára az EU: a CEF költségvetése a 
megállapodás értelmében 29,3 milliárd euró 
lesz 2014 és 2020 között, amelyből 10 milli-
árd eurót a Kohéziós Alapból történő transz-
fer biztosít. A tárgyalások során a tagállamok 
drasztikusan csökkentették a CEF-en belül az 
infokommunikációra szánt összegek nagysá-
gát: a bizottsági javaslatban szereplő 9,2 mil-
liárd euró helyett csak 1 milliárd euró áll majd 
rendelkezésre ezen a területen. Ennek oka, 
hogy a tagállamok többsége úgy vélte, ebben 
a szegmensben nincs szükség uniós finanszí-
rozású projektekre, mert azok piaci alapon is 
megvalósulnak majd.

A kohéziós politika főösszege 8,5 százalék-
kal lesz alacsonyabb a 2007 és 2013 közötti 
szintnél. A bizottsági javaslatban foglaltaknak 
megfelelően létrejön az átmeneti régiók kate-

1. táblázat. Kiadási főösszeg a jelenlegi és a következő többéves keretben (milliárd euróban, 
2011-es áron, illetve a bruttó nemzeti jövedelem százalékában)

2007–2013
2014–2020  
(Bizottság)

2014–2020  
(Európai Tanács)

Kötelezettségvállalások 1003,5 1033,2 960

a GNI százalékában 1,12% 1,08% 1%

MFF-en kívüli tételek19 37 58,2 36,8

Kötelezettségvállalások összesen 1040,5 1091,4 996,8

a GNI százalékában 1,17% 1,14% 1,04%

Kifizetések 942,7 978,6 908,4

19  A többéves kereten kívül továbbra is a négy rugalmassági eszköz, valamint az Európai Fejlesztési Alap szerepel 
majd. A Bizottság az ITER (Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor) és GMES (Európai Földmegfigyelési Prog-
ram) nagyprojekteket is a kereten kívül szerepeltette volna, valamint a mezőgazdasági válsághelyzetek kezelését cél-
zó új eszközt is.

20  Vélhetően ez volt az ára a britek beleegyezésének, a tárgyalások során az Egyesült Királyság törekedett ugyanis a 
minél alacsonyabb kifizetési szint rögzítésére.

21  2012 utolsó hónapjaiban a beérkezett számlák kifizetéséhez kb. 6 milliárd euró hiányzott a költségvetésből, ennek 
nagy részét átcsoportosításokkal, kisebb részét friss befizetések révén biztosították, de a kifizetések egy része áthú-
zódott 2013-ra.
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góriája, amely azon régiókat foglalja magában, 
amelyekben 2007 és 2009 között az egy fő-
re jutó GDP az uniós átlag 75 és 90 százalé-
ka között helyezkedett el. A capping szintjét 
a tagállami GDP 2,35 százalékán állapították 
meg, de azon tagállamok számára, amelyekben 
a reál GDP növekedése 2008 és 2010 között 
-1 százaléknál alacsonyabb volt, a GDP 2,59 
százalékán határozták meg a capping szintjét. 
A gyakorlatban ez a 10 százalékkal magasabb 
capping a balti tagállamokra és Magyarország-
ra vonatkozik majd. A megállapodás tartalmaz 
egy ún. fordított biztonsági hálót, amelynek ér-
telmében egy tagállam kohéziós allokációja sem 
emelkedhet 10 százalékot meghaladó mérték-
ben a 2007 és 2013 közötti időszakhoz ké-
pest. Ez a szabály alapvetően Romániát (mi-
nimális mértékben Szlovákiát) érinti. Szerepel 
benne továbbá a tagállami védőháló, amelynek 
értelmében egy tagállam sem kaphat kevesebb 

kohéziós támogatást, mint a 2007 és 2013 
közötti kohéziós allokációjának 55 százaléka. 
A regionális védőháló emellett azt is biztosít-
ja, hogy a konvergencia célkitűzésből kikerülő 
régiók következő időszakbeli allokációja nem 
lehet kevesebb, mint a 2007 és 2013 közötti 
allokációjuk 60 százaléka. Ezen védőhálókon 
felül egyedi (eltérő mértékű és jellegű) jutta-
tásban részesül összesen 13 tagállam a kohé-
ziós politika keretein belül. 

Mindezek alapján a kohéziós politikára szánt 
források a 2. táblázatban bemutatott módon 
oszlanak meg az egyes régiókategóriák között.

A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy a 
kevésbé fejlett régiók (amelyekben az egy főre 
jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75 száza-
lékát) a következő időszakban nemcsak keve-
sebb támogatásban részesülnek majd, mint a 
2007 és 2013 közötti időszakban22, hanem a 
kohéziós kiadásokban képviselt részarányuk is 
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1. ábra. A kiadások fejezetek közötti megoszlása

22  Az állításhoz hozzátartozik, hogy a jelenlegi időszakhoz képest csökken az ezen kategóriákba tartozó régiók száma 
is: 84 helyett 71 ilyen régió lesz. A támogatásintenzitás viszont egyértelműen csökken a fejletlenebb régiókban.
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csökken. Ez alapján elmondható, hogy tovább 
távolodunk a kohéziós politika eredeti célkitű-
zésétől, a regionális fejlettségbeli különbségek 
csökkentésétől.

A kohéziós források felhasználási feltételei 
a megállapodás alapján kedvezőnek mondha-
tók: a vissza nem térítendő áfa elszámolható 
marad, a társfinanszírozási arányok tekinteté-
ben pedig a bizottsági javaslat érvényesül: 85 
százalékos uniós társfinanszírozás vonatko-
zik az elmaradottabb tagállamok kevésbé fej-
lett régióira és a Kohéziós Alapból megvaló-
suló projektekre, 60 százalékos uniós rész az 
átmeneti régiókban és 50 százalékos a fejlet-
tebb régiókban megvalósuló projektekre. Az 
uniós pénzügyi segítségben részesülő tagálla-
mok esetén a társfinanszírozás mértéke 10 
százalékponttal magasabb 2016-ig. A 2014 
és 2020 közötti időszak során újra életbe lép 
az „n+3”-as szabály a források felhasználását 
illetően, ez nagy könnyítést jelent azoknak a 
tagállamoknak, amelyek abszorpciós problé-
mákkal küzdenek. 

A kohéziós politika keretein belül létrejön a 
fiatalok munkanélküliségének kezelését szolgá-
ló eszköz (youth employment initiative, YEI), 
amelyet Van Rompuy elnök az utolsó pillanat-

ban, az Európai Tanács ülésén terjesztett be. A 
megállapodás értelmében az alap 3 milliárd eu-
rós önálló költségvetéséhez ugyanekkora ösz-
szeget elkülönítenek az Európai Szociális Alap-
ból. Az alap forrásaira azon NUTS2-es régiók 
lesznek jogosultak, amelyekben a fiatalkori 
munkanélküliség meghaladja a 25 százalékot23. 

A makrogazdasági kondicionalitás tekinteté-
ben ugyanaz a szöveg szerepel a megállapodás-
ban, mint Herman Van Rompuy első, 2012. 
november 13-án megjelent javaslatában. Ez 
azt jelenti, hogy a Közös Stratégiai Keret alá 
tartozó alapok esetén nemcsak a kötelezett-
ségvállalások, hanem a kifizetések egy részét 
is fel lehet majd függeszteni, előbbit fordított 
minősített többségi, utóbbit normál tanácsi 
döntéshozatal során. A felfüggesztésekre vo-
natkozó felső határok magasabb szinten ke-
rültek megállapításra, mint amelyeket a hatos 
csomag rögzít. 

A KAP-ra szánt források kb. 14 százalék-
kal zsugorodnak a jelenlegi időszakhoz képest. 
A közvetlen kifizetések szintje kb. 18 száza-
lékkal, a vidékfejlesztési boríték nagysága kb.  
6 százalékkal lesz alacsonyabb a 2007 és 2013 
közötti időszakhoz képest. Létrejön ugyanak-
kor a Bizottság által javasolt új válságkeze-

2. táblázat. A kohéziós politikára szánt források megoszlása (%)

2007–2013
2014–2020

bizottsági javaslat 
2014–2020

Európai Tanács

Kevésbé fejlett régiók 57,1% 48,5% 50,5%

Átmeneti régiók
(2007–2013-ban:
phasing-in/phasing-out)

6,9% 10,7% 9,7%

Fejlettebb régiók 13% 16,3% 15,2%

Területi együttműködés 2,4% 3,4% 2,7%

’Outermost’+’sparsely populated’ 0,3% 0,3% 0,4%

Kohéziós Alap 20,3% 20,8% 20,4%

23  Előzetes becslések alapján az alap forrásaiból Spanyolország régiói részesülnek majd a legnagyobb arányban (össze-
sen kb. 1 milliárd euróra lesznek jogosultak a 6 milliárdból), de az alap nagy kedvezményezettje lesz Olaszország, 
Franciaország és Görögország is.
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lő eszköz, amelyet a mezőgazdasági szektor-
ban bekövetkezett válságok esetén lehet majd 
igénybe venni. Az alap költségvetése 2,8 milli-
árd euró lesz, szemben a Bizottság által java-
solt 3,5 milliárd euróval.

A megállapodás rögzíti, hogy a közvetlen ki-
fizetések folyó áron számított szintjét folya-
matosan csökkenteni kell a következő időszak-
ban, azonban a támogatásokat igazságosabban 
kell elosztani a termelők között. A Bizottság 
javaslatával összhangban, azon tagállamokban, 
amelyekben az egy hektárra jutó támogatá-
si szint nem éri el uniós átlag 90 százalékát, 
az átlagtól való lemaradásukat egyharmad-
dal mérsékelni kell. Továbbá egy tagállamban 
sem lehet 196 euró/hektár alatt a támogatási 
szint (folyó áron). A közvetlen kifizetések ki-
egyenlítését azon tagállamok finanszírozzák 
majd, amelyekben a támogatási szint az uniós 
átlag felett helyezkedik el. A bizottsági javas-
latban szereplő felső határt, amely korlátozta 
volna a termelőknek juttatható közvetlen tá-
mogatások mértékét, a megállapodás alapján 
önkéntes alapon bevezethetik a tagállamok, 
de nem válik kötelezővé. Ezzel szemben a Bi-
zottság által javasolt „zöldítés” (greening) kö-
telező lesz a tagállamok számára, azonban a 
megállapodásban rögzített szabályozás jóval 
engedékenyebb, mint a bizottsági javaslatban 
lévő rendelkezések (pl. nem lesz kötelező te-
rületpihentetés, illetve a tagállamok viszony-
lag nagy szabadsággal dönthetnek arról, hogy 
mely gazdaságok felelnek meg a zöldítés kö-
vetelményeinek).

A vidékfejlesztési források elosztásáról a 
megállapodás kevés konkrétumot rögzít. A 
szövegben az a korábbi rendelkezés szerepel, 
mely szerint objektív kritériumok és a múltbéli 
teljesítmény alapján fogják elosztani a rendel-
kezésre álló forrásokat. Hiába kérte számos 
tagállam a tárgyalások során, hogy a Bizottság 
tegye közzé az itt hivatkozott objektív kritéri-
umokat, erre nem került sor. Ezáltal fokoza-

tosan egyértelművé vált, hogy a vidékfejlesz-
tési boríték terhére kompenzálnak majd egyes 
tagállamokat: a megállapodás értelmében ösz-
szesen 16 tagállamot.

A bel- és igazságügyi fejezet főösszege 15,7 
milliárd euró lesz 2014 és 2020 között, ez kb. 
25 százalékkal magasabb a jelenlegi időszak 
főösszegénél. Látható azonban, hogy a feje-
zet kiadásai ekkora növekmény ellenére is na-
gyon kis részt (kb. 1,5 százalékot) képviselnek 
a többéves keret kiadásaiban. A fejezet kiadá-
sairól nagyon keveset rögzít a megállapodás, 
hasonlóan a 4. fejezetbe tartozó külkapcsola-
ti kiadásokhoz. Erről a két fejezetről érdemi 
vita nem folyt a tárgyalások során, az egyet-
len mozgó célpontot a főösszegük jelentette. 
Mivel ezeken a területeken többnyire olyan ki-
adásokat találunk, amelyek nem allokált (azaz 
eleve a tagállamokhoz rendelt) pénzek, a tagál-
lamok nem érezték fontosnak, hogy emelked-
jen a kiadások szintje. Erre vezethető vissza, 
hogy a Bizottság javaslatában meghatározott 
értékeknél jóval alacsonyabb összegeket rög-
zítettek ezen fejezetek számára. Külkapcsola-
tokra összesen 58,7 milliárd eurót költ majd az 
EU, ez 3 százalékos növekedést jelent a 2007 
és 2013 közötti időszakhoz képest.

Az adminisztrációs (igazgatási) kiadásokról 
jóval komolyabb vita folyt a Tanácsban, első-
sorban a nettó befizetők nyomására. Különö-
sen a brit és a holland álláspontnak volt mar-
káns eleme az, hogy nem emelkedhetnek az 
adminisztrációra szánt kiadások egy olyan idő-
szakban, amelyben minden tagállam csökkenti 
a saját kormányzati, operatív kiadásait. A tár-
gyalási keret ezért számos olyan rendelkezést, 
részletszabályt tartalmaz, amelyről sokkal in-
kább a Személyzeti Szabályzat felülvizsgálata 
során lett volna indokolt dönteni, azonban a 
nettó befizetők a következtetésekben kívánták 
rögzíteni a főbb elemeket. A fejezet főösszege 
61,6 milliárd euró lesz 2014 és 2020 között, 
ez 8,1 százalékos növekedés a jelenlegi idő-
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szakhoz képest, azonban elmarad a Bizottság 
által javasolt 63,2 milliárd eurótól.

A bevételi oldalon szinte semmi nem való-
sult meg a Bizottság által javasolt reformok-
ból. A megállapodás nem rögzíti egyértelműen, 
hogy új saját forrást kell bevezetni a követ-
kező időszakban. Az áfa-forrást illetően egy-
szerűen felhívják a Tanácsot, hogy folytassa a 
munkát egy új áfa-alapú saját forrás beveze-
tése érdekében, azonban határidőt nem tűz-
nek ki. A pénzügyi tranzakciós adó (Financial  
Transaction Tax, FTT) kapcsán a következte-
tések felhívják azon tagállamokat, amelyek 
részt vesznek a megerősített együttműkö-
désben, hogy vizsgálják meg annak lehető-
ségét, hogy saját forrásként is alkalmazzák 
az FTT-t. A hagyományos saját források ese-
tén érvényesülő beszedési költség a jelenlegi  
25 százalékról csupán 20 százalékra csökken 
(a Bizottság 10 százalékot javasolt), ez a Be-
nelux államok sikeres érdekérvényesítő képes-
ségének eredménye. A tagállami visszatérítések 
rendszere nem egyszerűsödik, a Bizottság ál-
tal javasolt egyösszegű korrekciók nem lépnek 
a jelenlegi mechanizmusok helyébe. Fennma-
rad a brit visszatérítés, Németország, Hollan-
dia és Svédország továbbra is kedvezményes 
kulccsal fizeti majd az áfa-alapú forrást, Hol-
landia és Svédország a következő időszakban 
is kap majd visszatérítést a GNI-alapú forráson 
keresztül. A jelenlegi időszakhoz képest újdon-
ság, hogy Dánia is jogosult lesz visszatérítésre 
a GNI-alapú forráson keresztül, valamint 2014 
és 2016 között Ausztria is (a 2007 és 2013 
közötti időszakban az osztrákok az áfa-alapú 
forráson keresztül kaptak kedvezményeket).

A megállapodásról összességében elmond-
ható, hogy mind a kiadási összegek, mind az 

egyes kiadási területeken rögzített rendel-
kezések magukon viselik a nehéz gazdasági 
helyzetből adódó szűkmarkú megközelítést. A 
rendelkezésre álló (kisebb) források elosztása 
azonban a korábbiaknál is torzabb, az egyér-
telmű uniós célok finanszírozása helyett szin-
te valamennyi területet áthatja annak igénye, 
hogy valamely tagállamo(ka)t előnyös helyzet-
be hozzanak. Ennek evidens példái a vidékfej-
lesztésből biztosított egyedi tagállami kompen-
zációk, de ugyanezt a megközelítést tükrözi 
az átmeneti régiók kategóriájának bevezeté-
se, a CEF-hez előzetesen kialakított, alapve-
tően a nyugati tagállamok számára kedvező 
projektlista, de a makrogazdasági kondicio-
nalitásban végbemenő szigorítás is, amely a 
nettó befizetők számára elsődleges volt a tár-
gyalások során. Pesszimista megközelítésben 
mindez egy „toldozott-foldozott”, az egyéni 
tagállami érdekek által uralt közös költségve-
tés képét rajzolja ki. Létezik azonban a meg-
állapodásnak egy olyan olvasata is, amely sze-
rint a következő hét évben ismét több száz 
milliárd euró áll majd rendelkezésre a mező-
gazdasági termelők támogatására, fejlesz-
tési és modernizációs projektekre, továbbá 
biztosított lesz az eddigi programok jövője. 
Ne felejtsük el, hogy néhány kiadási terület a 
megszorítások és kiadáscsökkentések ellené-
re is magasabb költségvetésre számíthat (pl. 
a kutatás-fejlesztés, az Erasmus-program és 
az infrastrukturális kiadásokat lefedő CEF), 
több jut majd külkapcsolatokra és a migrációs 
kihívások kezelésére is. Kellő optimizmussal 
tehát akár úgy is tekinthetünk a februárban 
megszületett tanácsi alkura, mint a jelenlegi 
körülmények között elérhető legjobb komp-
romisszumra. 
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Az MFF főösszege

Az első, amit meg kell vizsgálni ehhez az össz-
képhez, az az MFF főösszege. Már csak azért 
is, mert ez a kérdés nagymértékben uralta a 
tárgyalásokat már az elejétől fogva. Az MFF 
főösszegének kialakítását illetően a két elméle-
ti lehetőség közül egyértelműen a „top down” 
megközelítés győzött, e szerint először magá-
ról a főösszegről kell megállapodni, azután le-
het a rendelkezésre álló keretet szétosztani. 
Magyarország a tárgyalások során végig kitar-
tott a másik, „bottom up” megközelítés mel-
lett (nézzük meg, mit célszerű közösen finan-
szírozni, és milyen mértékben, ez majd kiad 
végül egy főösszeget), ehhez azonban egyre 
kevesebb szövetségest talált, a végső fázis-
ra így ez a kérdés – szándékainkkal ellentétes 
módon – eldőlt. 

Illúzióink persze nem voltak, mivel – nem 
függetlenül az elhúzódó európai válságtól – a 
nettó befizető országok legfontosabb célkitű-

zéssé tették a főösszeg előzetes rögzítését. Ab-
ban volt köztük konszenzus, hogy azt a jelen-
legi szintnél alacsonyabban kell meghatározni, 
a pontos mértékről azonban nem. Ezért egé-
szen a tárgyalások végső fázisáig nem is szü-
letett konkrét javaslat (a 2010. őszi lengyel 
és a 2011. tavaszi dán elnökség végig így zaj-
lott). A Bizottság által javasolt 10332 milliárdos 
összeg azonban éles kritikákat kapott. Végül 
2012 novemberében született meg a tárgyalá-
sok irányítását átvevő Van Rompuy elnök első 
javaslata 974 milliárd euróról, ami 2013 feb-
ruárjára 960 milliárdra csökkent. Ezen főösz-
szeg mellett volt végül reális lehetőség a meg-
állapodásra.

Ez kevesebb, mint a 2007–2013-as főösszeg 
(1003,5 milliárd euró). Az EU történetében első 
alkalommal reálértéken is csökken a költségve-
tési keret (az előző időszakhoz képest kb. 4,5 
százalékkal). Egyértelműen vereséget szenve-
dett tehát az az irányzat, amely szerint nem le-
het több Európát kevesebb pénzből csinálni. Az 
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HETÉNYI GÉZA* 

A többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások 
eredményei magyar szempontból

A 2014 és 2020 közötti többéves pénzügyi keretről (Multiannual Financial Frame-
work, MFF1) folytatott tárgyalások 2013. február 8-án lezárultak a tagállamok 
között. Bár hátra van még az Európai Parlamenttel történő megállapodás, a költ-
ségvetési keret alapvető struktúrája nem fog megváltozni, mint ahogy az egyes 
kiadásokra szánt összegek is maximum kozmetikai mértékben módosulhatnak. 
Érdemes tehát mérleget vonni, hogyan érintik az új keret szabályai Magyarorszá-
got. Az alábbiakban erre teszek kísérletet. Ugyanakkor nem törekszem arra, hogy 
a költségvetési keretről szóló tárgyalások és a megállapodás minden részletét és 
szabályát értékeljem, csak azokra az elemekre térek ki, amelyekről azt gondo-
lom, hogy alapvető fontosságúak a magyar szempontú összkép megalkotásához. 
A következőkben tehát egy szubjektív értékelést olvashatnak.   

*  A szerző a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának vezetője. A cikkben tett megállapítások kizárólag 
a szerző magánvéleményét tükrözik, és nem tekinthetők a Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

1  Az MFF-fel kapcsolatos bizottsági és tanácsi dokumentumok az alábbi honlapon érhetők el: http://ec.europa.eu/bud-
get/mff/index_en.cfm

2 Az összegek mindenhol 2011-es áron szerepelnek.

EU Tukor 13-01.indd   46 2013.04.30.   8:55:45



AZ MFF-TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYEI MAGYAR SZEMPONTBÓL 47

Unió idén 28 tagúra bővül, a költségvetés je-
lenlegi szerkezetét pedig 15-ös taglétszámnál 
alakították ki, még a 2000–2006-os keret tár-
gyalásai során. Ráadásul a Lisszaboni Szerződés 
új uniós szintű jogosítványokat adott, új közös 
politikák jelentek meg, az Unió új kihívásokkal 
néz szembe. Elég csak a migrációs problémák-
ra, az élelmiszerbiztonság okozta kihívásokra, 
vagy a közös kül- és biztonságpolitika új dimen-
zióira gondolni. Sajnálatos, hogy mindezen té-
nyezők ellenére az EU szűkösebb forrásokból 
lesz kénytelen működni a következő hét évben. 
Ezt mindenképp kudarcként élhetik meg azok, 
akik a fenti elvek mellett kitartottak.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy – elsősor-
ban brit nyomásra – a kifizetések szintje jóval el-
marad a kötelezettségvállalásokétól: 908,4 mil-
liárd euró lesz a hétéves időszakra. Ez önállóan 
nem képezhetné alku tárgyát, mivel a kifizetési 
szint automatikusan adódik a kötelezettségválla-
lások szintjéből. Mégis politikai kérdés lett belő-
le, a megoldás pedig politikailag eladható ugyan, 
de gyakorlatilag nonszensz. Bár ez volt a meg-
egyezés ára, de az irreálisan alacsony szint ko-
moly problémát okozhat az éves költségvetések 
végrehajtása során az időszak második felében. 
Persze meglátjuk, mit szól ehhez az Európai Par-
lament, amely várhatóan a kifizetési szint emelé-
sét is az elfogadás feltételéül szabhatja.

A főösszeggel kapcsolatos értékelést követően 
tekintsük át, hogy a három legnagyobb kiadá-
si tétel (versenyképesség, kohézió, agrárpoliti-
ka) kapcsán mennyiben teljesültek elvárásaink. 
A többi kiadási fejezetre (bel- és igazságügyi 
programok, külkapcsolatok, adminisztráció, 
egyéb kisebb tételek a kereten kívül és belül) 
jelen írásban nem térek ki, mivel a tárgyalások 
esetükben leginkább a költségvetési összegek 
rögzítésére korlátozódtak, a részletszabályok 
nem kerültek a tárgyalóasztalra. Ráadásul ezek-
nél vagy nincs előzetes allokáció, vagy nem is 

köthetők a tagállamokhoz, így nem lehet őket 
magyar szempontból megítélni.

1a alfejezet (versenyképesség, 
növekedés, munkahelyteremtés)

Az 1a fejezethez való tagállami hozzáállásokat 
alapvetően befolyásolja, hogy itt – a kohézió-
val és az agrárpénzekkel ellentétben – nem al-
lokált források vannak, nincsenek előre leosz-
tott tagállami borítékok. Aki ügyesebb, jobb 
pályázatot ad be, az viszi a pénzt. Nem cso-
da, hogy a tapasztalatok szerint elsősorban a 
gazdagabb, fejlettebb tagállamok nyerik el a 
források túlnyomó részét.

A közvélekedés ugyanakkor ezeket tekinti 
„modern” kiadásoknak (K+F, oktatás), amelyek 
megfelelnek a 21. századi kihívásoknak, ellentét-
ben a hagyományos „old-school” kohéziós és ag-
rárforrásokkal. Ez a sztereotípia visszatükröző-
dött az induló bizottsági javaslatban is, lévén itt 
a jelenlegi szinthez képest több mint másfélsze-
res emelésre tettek javaslatot, szemben a kohé-
ziós és agrárkeretek megnyirbálásával. A tárgya-
lások során azonban egyértelművé vált, hogy a 
legtöbb tagország mégis azokat a pénzeket sze-
reti, ahol nem kell másokkal versenyezni. A fő-
összeg előzetes rögzítése és a kohéziós, valamint 
agrárforrásokért vívott küzdelem egyértelmű kö-
vetkezményeként így az 1a fejezet kiadásai végül 
jelentősen apadtak a bizottsági javaslathoz ké-
pest. Ezzel a csökkenéssel sikerült végül a 2012 
novemberében még 974 milliárd eurón álló fő-
összeget 960 milliárdra leszorítani, ami megnyi-
totta a megállapodáshoz vezető utat. 

A 125,63 milliárd eurót kitevő 1a fejezet 
azonban még így is jóval nagyobb, mint amennyi 
a jelenlegi keretben (91 milliárd euró) ezekre a 
célokra rendelkezésre áll, ráadásul a megállapo-
dás tartalmazza, hogy a Horizon 2020 (kuta-

3  A Bizottság 156 milliárd eurót irányzott elő.
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tás-fejlesztési projekt) és az Erasmus-program 
költségvetését növelni kell a 2013-as kiadások-
hoz képest. Sajnos ezekből az alapokból a ma-
gyar részesedés eddig igen szerény volt (remél-
jük, ezen sikerül változtatni), így ezt leginkább 
elvi alapon üdvözölhetjük. A legnagyobb vesz-
tes infrastrukturális alap (Connecting Europe 
Facility, CEF) költségvetése a Bizottság erede-
ti (50 milliárd eurós) javaslatához képest 29,3 
milliárd euróra csökken. A CEF megvágása ne-
künk annyiban kedvező, hogy nem a kohézi-
ós fejezet további zsugorítása árán kellett a 
főösszeget lejjebb vinni. Ugyanakkor magyar 
szempontból kedvezőtlen, hogy nem sikerült 
a Kohéziós Alapból a CEF-be irányuló 10 mil-
liárd eurós kötelező transzfert megszüntetni, 
az változatlan összegben megmarad. Ráadá-
sul azoknak az országoknak, ahol a kohéziós 
alapból jóval kedvezőbb feltételek mellett le-
het közlekedési infrastrukturális projekteket 
megvalósítani, a CEF nem lesz releváns eszköz. 

1b alfejezet (kohéziós politika)

A tárgyalások végén kiemelt figyelmet kapott a 
kohéziós politika terén elért alku. Ennek két ve-
tülete van: egyrészt, hogy melyik ország meny-
nyi pénzt visz haza, másrészt, hogy milyen fel-
tételek mellett lehet majd ezt a pénzt elkölteni. 
E két tényező egyformán fontos, bár a figye-
lem jórészt az összegekre irányul.

A magyar allokáció megítélése kapcsán több-
féle értelmezés látott napvilágot, ezért érde-
mes a puszta számok összehasonlításán túl azo-
kat a tényezőket is figyelembe venni, amelyek 
ezeket az összegeket befolyásolták. Először is 
vegyük magukat a számokat. A magyar kohé-
ziós allokáció a számítások szerint 20,56 mil-
liárd eurót tesz ki. A Bizottság javaslata alap-
ján kb. 18,34 milliárd euróra lettünk volna 
jogosultak, tehát a tárgyalások során 12 szá-
zalékos javulást sikerült elérni. Ugyanakkor a 

2007–2013-ban hazánknak juttatott 25,73 
milliárd eurós kohéziós támogatásnál ez 20 
százalékkal kisebb. 

Mit sikerült pontosan elérni a tárgyalásokon?

Először is az abszorpciós lefölözés  
(capping) általános, 2,35 százalékos szintjé-
hez képest Magyarországra és a balti orszá-
gokra 2,59 százalékos felső határ vonatkozik.  
(A Bizottság egységesen 2,5 százalékos 
szintet javasolt.) Ez önmagában kb. 700 
millió euróval hizlalta a magyar kohéziós 
borítékot a bizottsági javaslathoz képest.  
Ezenfelül 1,56 milliárd eurós extra támo-
gatást kapnak az elmaradott (az uniós fej-
lettségi átlag 75 százaléka alatti) régióink 
(2012 novemberében Van Rompuy a Kö-
zép-Magyarország régióra – KMR – aján-
lott 1,2 milliárd eurós plusztámogatást, ezt 
sikerült „átformálni” és megnövelni). A ko-
héziós borítékunkat emellett minimális mér-
tékben duzzasztja az újonnan létrehozott, 
a fiatalok munkanélküliségének csökkenté-
sét célzó alap (youth employment initiative), 
amelyből négy magyar régió kb. 48 millió 
euró forrásra számíthat a hét év alatt. Fi-
gyelemre méltó, hogy a kohéziós politiká-
ban az egyedi juttatások tekintetében ab-
szolút összegben Magyarország a második 
legnagyobb kompenzációt kapta (Spanyol-
ország 1,9 milliárd euróhoz jutott). A ma-
gyar tárgyalási érvrendszerben mindvégig 
központi szerepet játszott, hogy a legfej-
letlenebb országokban lévő 75 százalékos 
fejlettségi szinten lévő régiók támogatá-
sa ne csökkenjen. Ez a kitartó és elvszerű 
hozzáállás vezetett végül a jelentős mérté-
kű extra támogatáshoz. Ha a KMR kapott 
volna támogatást ilyen módon, az egyrészt 
szembe ment volna a felépített érvrendsze-
rünkkel, másrészt nem is lett volna esély 
annak további növelésére.
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És akkor nézzük, mihez is érdemes ezt ha-
sonlítani. A 2007 és 2013 közötti 25,73 mil-
liárd euró egy olyan virtuális összeg, amely 
ma már semmiképp nem lehet releváns ösz-
szehasonlítási alap. Ennek két oka is van. 
Egyrészt ez a 2005-ben ex ante módon be-
csült GDP4 -prognózison alapul, amelytől a 
magyar gazdaság teljesítménye lényegesen 
elmaradt a hétéves időszakban. Önmagában 
ez mintegy 3,10 milliárd eurónyi „túllövést” 
eredményezett, ennyivel kevesebb az a reá-
lis keretösszeg, amelyre Magyarország tény-
legesen jogosult lenne. Tulajdonképpen ezt a 
pénzt le is lehetett volna vonni a 2011-es fe-
lülvizsgálat során, nagyon kicsin múlt, hogy 
ez nem következett be. 

A másik tényező, amelyet figyelembe kell 
venni, a Közép-Magyarország régió. A KMR 
2007 és 2013 között az ún. „phasing in”  
rezsim alatt még jelentős, összesen 2,10 mil-
liárd eurós támogatásra jogosult. Ugyanakkor 
a támogatás szintje folyamatosan csökkent, és 
már 2011-re elérte azt az évi 60 millió eurós 
szintet, amelyre ezután is számíthat. Mivel a 
KMR az átlagos uniós fejlettség 107 százalé-
kán áll, 2014-től ugyanolyan elbánásban ré-
szesül, mint bármely fejlettebb régió, és jó-
val kevesebb forrásra (összesen mintegy 420 
millió euró) lesz csak jogosult. Ez önmagában 
mintegy 1,68 milliárd euróval kevesebb ma-
gyar kohéziós forrást jelent.

A növekedési pálya túltervezettsége és a KMR 
együttes hatása így mintegy 4,78 milliárd eu-
ró csökkenést idéz elő a virtuális 25,73 mil-
liárd eurós szinthez képest. Így, megítélésem 
szerint, nagyságrendileg 20,95 milliárd eurós 
keret az a reális összeg, amely összehasonlí-
tási alapként szolgálhat, ha a 2007–2013-as 
időszak számait azonos feltételek mellett kí-
vánjuk referenciaként meghatározni.

Tény, hogy a magyar allokáció ennél mint-
egy 2,1 százalékkal kevesebb. Ugyanakkor a 
teljes kohéziós boríték 8,4 százalékkal fogyott 
(354,8-ról 325,1 milliárdra), így a magyar al-
lokáció csökkenése ennél jóval kisebb mértékű. 
Ha azt is hozzávesszük, hogy honnan indultunk 
a bizottsági javaslat megjelenésekor, és számí-
tásba vesszük, hogy a legnagyobb mértékű (ösz-
szegszerűen 2,22 milliárd eurónyi) növekedést 
a bizottsági javaslathoz képest a tárgyalások so-
rán Magyarország érte el, akkor azt kell meg-
állapítanunk, hogy kihoztuk a maximumot a le-
hetőségekből. Különösen annak fényében igaz 
ez, hogy ebben a kérdésben nem voltak olyan 
szövetségeseink, akikre támaszkodhattunk (a 
differenciált capping tekintetében a balti or-
szágokkal még egy csoportban voltunk, de az 
azon felüli részt már egyedül kellett kiharcolni).

Az összkép megítéléséhez érdemes még egy 
tényezőt kiemelni. A bizottsági javaslat első-
sorban azért volt annyira kedvezőtlen Magyar-
ország számára, mert egy olyan hosszú távú 
növekedési szcenárióval számoltak, amely a 
mi esetünkben adta ki az EU-ban a legalacso-
nyabb (0,8 százalékos) évi átlagos reálnöve-
kedést 2014 és 2020 között. Ezért értelem-
szerűen igen alacsony szintnél érvényesült a 
magyar „capping”. Ezen előrejelzés módszer-
tana hosszú távra egyfajta kivetítést alkalmaz a 
2008–2011-es növekedési tényadatok alapján, 
olyan furcsa helyzetet eredményezve, hogy pl. 
Görögország növekedési potenciálja három és 
félszer nagyobb, mint Magyarországé. A mód-
szertan alkalmazását Magyarország kritizálta, 
rámutatva annak néhol abszurd eredményeire. 
E téren gyakorlatilag átestünk a ló túloldalára: 
míg 2007 és 2013 között túlbecsülték a nö-
vekedési pályánkat, addig 2014 és 2020 kö-
zött valószínűleg alulbecsülték. Annak termé-
szetesen nem volt realitása, hogy a Bizottság 

4  A capping által érintett országokban a capping szint és a GDP mértéke határozza meg az ország által elérhető alloká-
ció mértékét.
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teljesen új megközelítés alapján módosítsa ja-
vaslatát, viszont az egyedi elbánás kiharcolása 
során segített, hogy rámutattunk a módszer-
tan gyengeségeire.

A mennyiség után nézzük a minőségi kritéri-
umokat, tehát azt, hogy milyen feltételek mel-
lett lehet a pénzt elkölteni. E téren elmond-
ható, hogy a két legfontosabb pont kapcsán 
megnyertük a csatát, ugyanakkor több kisebb 
kérdésben nem sikerült érvényesíteni az állás-
pontunkat. Itt fontos megemlíteni, hogy a vi-
segrádi együttműködésnek, illetve a kohézió 
barátai országcsoport közös fellépésének ko-
moly szerepe volt az érdekérvényesítésben.

A két kiemelt tényező közül az egyik a társfi-
nanszírozási ráta megőrzése 85 százalékos ér-
téken az elmaradottabb régiók esetében. (Ez a 
jelenlegi szabály, és a Bizottság is ennek meg-
tartását javasolta.) A tárgyalások során azon-
ban a nettó befizető országok ezt 75 száza-
lékra kívánták leszorítani, amit végül sikerült 
megakadályozni. Ez Magyarországon százmil-
liárdos nagyságrendű társfinanszírozási több-
letterhet jelentett volna a költségvetésnek. 
Ugyanakkor a KMR tekintetében – mint fej-
lettebb régió – a társfinanszírozási arány 50 
százalékra csökken. Bár lett volna erre szán-
dék (összefogva más, fejlettebb fővárosi ré-
giókkal), nem sikerült kedvezőbb feltételeket 
kialkudni a fejletlenebb tagállamok speciális fő-
városi régiói számára.

A másik kiemelt felhasználási szabály az áfa 
elszámolhatósága. Nagyon fontos eredmény, 
hogy – a jelenlegi szabályozásnak megfelelő-
en – továbbra is teljes körűen elszámolható a 
vissza nem térítendő áfa. Ezt mind a Bizott-
ság, mind a nettó befizetők végig konzekven-
sen ellenezték, mondván, hogy ez közvetlen 
pénzügyi transzfert jelent a kedvezményezett 

tagállamok nemzeti büdzséjébe5. A tárgyalá-
sok során többféle kompromisszumos verzió 
is felmerült (pl. csak az infrastrukturális pro-
jektek elszámolása), végül sikerült megőrizni a 
jelenlegi szabályokat. Ez nagyságrendileg szin-
tén évi 100 milliárd forintos könnyítést jelent 
a hazai költségvetésnek.

Szólni kell mindemellett a makrogazdasá-
gi kondicionalitásról, amely a német „better  
spending” kezdeményezés emblémájává válva 
fontos eleme lett a tárgyalásoknak, és amely 
szerint a közös stratégiai keretbe tartozó ala-
pok esetében (strukturális alapok, Kohéziós 
Alap, vidékfejlesztés, Halászati Alap) a kötele-
zettségvállalások és a kifizetések egy részét is 
fel lehet függeszteni, amennyiben az érintett 
tagállam nem felel meg a túlzotthiány-eljárás 
során számára tett ajánlásoknak. A jelenleg 
csak a Kohéziós Alapra vonatkozó felfüggeszté-
si lehetőség így nagymértékben kibővült. Egy-
részt az összes allokált alap felfüggeszthető 
lesz, másrészt nemcsak a kötelezettségválla-
lás, hanem már a kifizetés is. Ráadásul a köte-
lezettségvállalások felfüggesztése a Tanácsban 
fordított minősített többségi szavazással tör-
ténik, azaz kvázi félautomatizmus lép érvény-
be. Így nagyon nehéz lesz bárkinek elkerülni 
a felfüggesztést, ha a Bizottság erre javaslatot 
tesz. A kifizetések felfüggesztése viszont nor-
mál döntéshozatali eljárás keretein belül törté-
nik. Szintén újdonság, hogy a szankciók maxi-
mális mértékét is meghatározták (az érintett 
alap, illetve a GDP százalékában is), azonban a 
GDP-arányos plafon duplája a „hatos csomag-
ban”6 meghatározott értékeknek, amit méltán 
értékelhetünk túlzásnak. Magyar szempont-
ból itt annyit sikerült elérni, hogy a kifizeté-
sek esetében legalább nincs félautomatizmus, 
illetve hogy egy felső határt azért meghatá-

5  Tulajdonképp elvi szinten igazuk is van, ugyanakkor a kohéziós országok nemzeti költségvetéseire vállalhatatlan mér-
tékű terhet rakott volna e lehetőség eltörlése.

6  A túlzotthiány-eljárás új szabályait és a túlzott egyensúlytalansági eljárás megalkotását tartalmazó hat jogszabályt 
2011-ben a magyar elnökség vezetésével tárgyalták ki a tagállamok, és azok 2011 végén hatályba léptek.
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roztak. Kezdeti ambícióinkhoz képest ez nem 
sok7, de ha figyelembe vesszük a német törek-
véseket, akkor megállapíthatjuk, hogy a leg-
súlyosabb retorziós lehetőséget (a kifizetések 
automatikus és korlátlan felfüggesztése) sike-
rült elkerülni. Ez a téma szempontunkból azért 
is kényes volt, mert 2012-ben Magyarország 
volt az első olyan tagállam, amellyel szemben 
a Kohéziós Alap jelenleg is érvényben lévő fel-
függesztési szabályát ténylegesen alkalmazták.

Szintén új elemként nehezíteni fogja a pénz-
felhasználást, hogy – törekvéseinkkel ellentét-
ben – nemzeti boríték szintjén kötelező teljesít-
ménytartalékot kell képezni a közös stratégiai 
keretbe8 tartozó alapok tekintetében. Ennek 
mértéke ráadásul a Bizottság által javasolt 5 
százalékról 7-re nő. Itt annyit sikerült elér-
ni, hogy a teljesítménytartalék nem kerül be a 
nagy közös kasszába, hanem minden tagállam 
a maga számára teszi félre. Ezeket az össze-
geket akkor lehet mobilizálni az időszak má-
sodik felében, ha meghatározott célértékeket 
sikerül teljesíteni az egyes programok pénz-
felhasználása során.

További szigorítás a jelenlegi szabályokhoz 
képest, hogy a programok előfinanszírozásá-
nak mértéke számottevően csökken. Ilyen le-
hetőség csak az időszak első három évében, 
évente 1 százalékos mértékig áll majd fenn. 
Már a Bizottság is a mostani, programonként 
átlag 4 százalék körüli szintnél jóval alacso-
nyabb mértékekre tett javaslatot, amit a ko-
héziós országok folyamatosan elleneztek. En-
nek ellenére a végső megállapodásba a fenti, 
még alacsonyabb értékek kerültek. Ugyanak-
kor a pénzfelhasználást nagyban megkönnyíti 
majd, hogy általános n+3 szabály kerül beve-

zetésre. A tárgyalások során egyedül Horvát-
ország lobbizott saját maga számára egy ilyen 
rendelkezésért, hivatkozva arra, hogy a 2004-
ben és 2007-ben csatlakozott országok átme-
neti ideig hasonló könnyítést kaptak az általá-
nos n+2 szabály alól. Az egységes n+3 szabály 
a legtöbbek meglepetésére csak az utolsó pilla-
natban került be a csomagba, nem függetlenül 
attól a ténytől, hogy az MFF kifizetési szint-
je irreálisan alacsony lett. Egy n+3 szabállyal 
ugyanis jobban elhúzhatók a kifizetések, így 
talán kisebb lesz a feszültség a rendszerben. 
Mindesetre magyar szempontból egyértelmű-
en kedvező, és remélhetőleg csökkenti majd 
a forrásvesztések kockázatát az n+3 szabály.

A felhasználási szabályok összességében te-
hát sok szempontból szigorodnak (a fentieken 
túl az új ex ante kondicionalitások, a kötele-
ző tematikus koncentráció, valamint a part-
nerségi megállapodások rendszere is ebbe az 
irányba mutat9), ugyanakkor a két legfonto-
sabb elem tekintetében sikerült megvédeni a 
kohéziós országok álláspontját.

2. fejezet (közös agrárpolitika)

Az agrárfejezet kapcsán külön kell értékelni 
a közvetlen támogatások rendszerét, illetve a 
vidékfejlesztést.

A közvetlen kifizetések tekintetében az uni-
ós boríték összességében 18 százalékkal apadt, 
ezt a csökkentést azonban túlnyomórészt az 
egy hektárra jutó támogatás terén az átlag fö-
lött álló tagállamok szenvedik el. Mivel Magyar-
ország e tekintetben gyakorlatilag az átlagon 
helyezkedik el, ez a kiegyenlítő mechanizmus 

7  Magyarország eleve nem akarta a kiterjesztést. Annak elfogadása esetén viszont ragaszkodott ahhoz, hogy az min-
den kiadásra vonatkozzon, nem csak a kohéziós pénzekre. Semmiképp sem akartuk a kifizetéseket bevonni, továb-
bá méltányos felső plafonok meghatározásában voltunk érdekeltek. Az automatizmus felé történő elmozdulást is 
elleneztük.

8   Strukturális alapok, Kohéziós Alap, vidékfejlesztés, Halászati Alap.
9 Ezek részletes szabályait a kohéziós jogszabályokban rendezik, nem az MFF-ben.
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érdemben nem érint bennünket. Ugyanakkor 
a teljes agrárbüdzsé fogyása miatt a támoga-
tási szintünk némileg kisebb lesz majd, mint 
2013-ban10, amikor a csatlakozást követő 10 
éves átmeneti időszak véget ér, és a magyar 
gazdák is elérik a 100 százalékos támogatási 
szintet. A hétéves időszakra vetítve ugyanak-
kor növekszik a közvetlen kifizetésekre fordít-
ható összeg, 2014 és 2020 között 7,9 milliárd 
euró lesz, szemben a 2007–2013-as időszak 
6,3 milliárd eurós szintjével. Összességében 
elmondható, hogy nagyságrendileg sikerült a 
támogatás mértékét megvédeni, itt Magyaror-
szág erős agrárlobbicsoport tagjaként tudott 
sikeresen eljárni.

A közvetlen kifizetéseknél fontos új szabály 
a kötelező „zöldítés”, amellyel elvileg nem le-
het nem egyetérteni, azonban az is biztos, 
hogy komoly kihívások elé állítja a gazdálko-
dókat. Akik ezeknek nem tudnak megfelel-
ni, azok igen tetemes támogatási összegektől 
lesznek kénytelenek elbúcsúzni. Azt a sztere-
otípiát, hogy a közvetlen kifizetés a legköny-
nyebb EU-s pénz, mert csak sorba kell állni a 
kasszánál, jóval árnyaltabban értelmezhetjük 
majd a jövőben. 

Az olyan további új szabályok, mint a ma-
gasabb mértékű átcsoportosítási lehetőség a 
közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés kö-
zött (oda-vissza), vagy az agrár „capping”, 
amely a nagy gazdálkodási egységek támoga-
tását maximalizálja, igazából nem relevánsak 
magyar szempontból.

A vidékfejlesztésben a magyar boríték vár-
hatóan 3,1 milliárd euró lesz, a 2007–2013-as 
időszak 3,9 milliárd eurójával szemben11. Ez-
zel a veszteséggel azért kell szembenéznünk, 
mert a teljes vidékfejlesztési boríték csökken 
(13,5 százalékkal), továbbá annak terhére  

14 tagállam egyedi kompenzációt is kapott. 
Ebből az osztogatásból Magyarország kima-
radt, amin nem csodálkozhatunk azok után, 
hogy a kohéziós politikában gyakorlatilag a 
legnagyobb javulást sikerült kiharcolni a tár-
gyalások során. Úgy is fogalmazhatnánk: nem 
hagyták, hogy túlnyerjük magunkat.

Éppen a kisebb vidékfejlesztési boríték miatt 
fontos szempont, hogy itt a társfinanszírozá-
si ráta 75 százalék maradt. A kohézió barátai 
körében korábban volt olyan törekvés, hogy 
e téren is a 85 százalékos szintet kell megcé-
lozni, könnyítendő a tagállami költségvetések 
terhét. Mivel azonban az uniós forrás szin-
te minden érintett esetében kevesebb lesz, az 
eredeti 75 százalékos ráta (kiegészítve a 25 
százalékos nemzeti önrésszel) összességében 
több támogatást garantál a vidékfejlesztési cé-
lok számára, mint ha csak 15 százalékot ten-
nénk hozzá. Itt nagyságrendileg kisebb össze-
gekről van szó, mint a kohéziós politikában 
(Magyarország tekintetében kb. a hetedrésze 
annak), ezért a költségvetésre háruló többlet-
teher is inkább felvállalható a valamivel maga-
sabb társfinanszírozás okán.

A bevételi oldal

A kiadási oldal mellett a bevételi oldalról szóló 
megállapodást is érdemes röviden áttekinteni, 
bár itt jelentős változások nem történtek a je-
lenlegi rendszerhez képest, ráadásul Magyar-
ország nem is exponálta magát az erről szóló 
vitában. Ez érthető is, puskaporunkat a kiadási 
oldalon a kohézióra és az agrárpénzekre tar-
togattuk, a befizetési oldal változásai ezekhez 
képest csak marginális hatással vannak költ-
ségvetési pozíciónkra. 

10  A 2013-as 260 euró/hektár érték várhatóan 250 euró/hektárra csökken.
11  Ezek egyelőre becsült adatok, a források végleges elosztása a jogszabályalkotás terén történik majd. A vidékfejlesz-

tési allokációt éppen azért nem bontották le tagállami szintre, hogy Van Rompuy elnöknek legyen mozgástere a vég-
ső alku megkötéséhez. Ezt jól tükrözi, hogy a tagállamok több mint fele kapott itt egyedi „ajándékot”.
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A Bizottság kezdeti ambíciói ellenére12 a be-
vételi oldal alapvető struktúrája nem változott, 
új saját forrásokról nincs szó. Magyarország 
ellenezte a saját források ilyen irányú reform-
ját, ez a törekvésünk tehát megvalósult. Az 
más kérdés, mennyire tekinthető progresszív-
nak egy ilyen hozzáállás, mindesetre a tagál-
lamok túlnyomó többsége többre értékeli az 
adószuverenitást, mint a költségvetés bevételi 
rendszerének modernizálását. A maximális le-
hetőség jelenleg az, hogy a pénzügyi tranzakci-
ós adó (financial transaction tax, FTT) beveze-
tését megerősített együttműködés keretében 
megvalósító 11 tagállam közül esetleg néhány 
kiváltja a GNI-alapú befizetése egy részét az 
FTT-vel13. Ennek pénzügyi hatása a többiek-
re és az uniós büdzsére egyébként semleges. 
Kérdés, mit szól majd ehhez az Európai Parla-
ment, amely átfogó reformok szükségességé-
ről beszélt végig a tárgyalások alatt.

Ahol mégis némi elmozdulás14 történt, az a 
tagállami visszatérítések rendszere. A Bizott-
ság által javasolt egyösszegű visszatérítési rend-
szerből ugyan semmi nem lett, és persze a brit 
visszatérítés is változatlan formában fennma-
rad, viszont a GNI-alapú és az áfa-alapú forrá-
son keresztül megvalósuló korrekciók némileg 
módosultak. Itt a legfontosabb változás, hogy 
Dánia is bekerült a rendszerbe.

Mindez azonban érdemben csak minimáli-
san érinti a magyar befizetéseket, azok nem 
a szerkezeti változások miatt esnek jelentő-
sen vissza. A 2007–2013-as időszakban 9,3 
milliárd eurót kitevő befizetéseink a követke-
ző periódusban várhatóan 7,2 milliárd euróra 

csökkennek, aminek alapvető oka a rendelke-
zésre álló GNI-előrejelzés pesszimista pályá-
ja. Ami tehát a kohéziós politikában probléma 
(az alacsony capping miatt), az a befizetések-
nél előny, mivel a GNI-alapú forrás domináns 
részt tesz ki a saját forrásoknál. Persze ha rá-
cáfolunk majd a kedvezőtlen prognózisra, ak-
kor a befizetések is növekednek.

Magyarország nettó pozíciója

A kiadási és a bevételi oldal áttekintése után 
érdemes néhány szót ejteni a nettó pozíció-
ról is, amely tulajdonképpen e két oldalnak 
az egyenlege. Annyit le kell szögezni, hogy a 
kiadási oldal kötelezettségvállalásait nem le-
het összevetni a befizetésekkel, ez az alma-
körte összehasonlítás tipikus példája lenne. A 
nettó pozíció mindig az adott időszak tényle-
ges pénzmozgásának egyenlege, tehát a ki-
fizetéseket kell összevetni a befizetésekkel. 
Elvileg lehet kalkulálni nettó pozíciót15 a jö-
vőre vonatkozóan is, ekkor a kiadási oldalon 
a kötelezettségvállalásokból fakadó kifize-
tési előirányzatokkal kell számolni, aminek 
persze jelentős bizonytalansági tényezői van-
nak. A többéves programozás okán azonban 
ez az egyetlen értelmezhető módszer. Arra 
is figyelemmel kell lenni, hogy az n+2/n+3 
szabályok miatt a kifizetésekben jelentős át-
húzódó tételek jelennek meg az előző keret 
kötelezettségvállalásaiból is. Mindezen ténye-
zők figyelembevételével a következő megál-
lapításokat tehetjük:

12  A Bizottság két új saját forrás bevezetésére is javaslatot tett. egyrészt egy valódi áfa-alapú forrást, másrészt egy a 
pénzügyi tranzakciók megadóztatásán alapuló forrást kívántak bevezetni.

13  Magyarország nem része a megerősített együttműködésnek. Elméletileg, ha az FTT forrást minden tagállam egysé-
gesen bevezetné, az a magyar befizetéseket némileg csökkentené, lévén az így kiváltható GNI forrásból magasabb a 
részarányunk. 

14  A hagyományos saját források beszedési költsége 25-ről 20 százalékra mérséklődik, ennek azonban minimális hatá-
sa van a magyar befizetésekre.

15  A nettó pozíciókat a Bizottság ex post, az éves pénzügyi jelentésekben közzéteszi, az adott év ténylegesen megtör-
tént pénzmozgásai alapján.
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1.  Abszolút értékben hazánk nettó pozíciója 
a 2014–2020-as időszakban kb. 25 milli-
árd euró lesz, ezzel harmadikok vagyunk a 
tagállami rangsorban (csak Románia és Len-
gyelország előz meg minket).

2.  Az egy főre jutó nettó pozíciónk javul a 
2007–2013-as időszakhoz képest, 2333 
euró/főről 2513 euró/főre emelkedik. Ez-
zel másodikak vagyunk a rangsorban (Lit-
vánia után).

3.  A fejlettségi szint (GNI) arányában ez +3,6 
százalékos nettó pozíciót jelent, amellyel 
Bulgáriát követve szintén másodikak va-
gyunk a rangsorban.

Az összkép tehát egyértelműen pozitív, Ma-
gyarország mindenféle összevetésben dobogós. 
Ez akkor is igaz, ha – mint írtam – komoly 
fenntartással kell kezelni az ex ante nettópo-
zíció-számításokat. A jelentős agrárszektor-
ral rendelkező, zömében az átlagos fejlettség 
75 százaléka alatti régiókból álló Magyaror-
szág az egyik legnagyobb kedvezményezettje 
a közös büdzsének, és ez mindaddig így is ma-
rad, amíg annak alapvető szerkezete a mosta-
ni modellt követi. 

Az egyetlen feladatunk innentől adott: mi-
nél jobban és hatékonyabban kell felhasználni 
ezeket a forrásokat.
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1. A kohézió barátai

A kohézió barátai országcsoport esetében az 
elemzés alapvetően a kohéziós politikában el-
érhető forrásokra koncentrál. Ennek oka egy-
részt, hogy ezen támogatások sorsa állt a tár-
gyalások középpontjában, hiszen a javaslatban 
szereplő módszertan lehetőséget adott a vár-
ható allokáció kiszámolására, márpedig a ko-
héziós támogatásként „hazavihető” összeg áll 
a legtöbb politikus célkeresztjében. Másrészt 
az agrárpolitikában várható volt, hogy a 2004-
ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok ese-
tében emelkedik majd a közvetlen kifizetések 
szintje, hiszen 2007 és 2013 között phasing-
in időszakban voltak, így alacsony bázishoz vi-
szonyítjuk a következő időszak becsült adatait. 
Ebből adódóan a kohéziós tagállamok többsé-
ge kevesebb figyelmet szentelt ennek a kér-

désnek. Harmadrészt, a tárgyalások során egy-
értelművé vált, hogy a vidékfejlesztési boríték 
lesz az, amelyből egyedi kompenzációt nyújta-
nak majd egyes tagállamoknak a más terüle-
teken elszenvedett veszteségeik miatt, ezért a 
Bizottság a tárgyalások folyamán nem is tette 
közzé, hogy milyen elosztási kritériumok alap-
ján részesednek majd a tagállamok a források-
ból. Mindezek miatt az agrárforrások tagál-
lamok közötti pontos elosztásáról nem folyt 
érdemi vita a tárgyalások során, így az ezen 
a területen elért tagállami pozíciók kevésbé jó 
fokmérői egy-egy tagállam érdekérvényesítő 
képességének. 

1.1. A balti államok

A balti tagállamok a tárgyalások során kettős 
kihívással néztek szembe. Egyrészt komoly 

55

BAJUSZ ANNA–MODOK BENŐ* 

A többéves keretről született tanácsi megállapodás 
értékelése tagállami szemszögből

Több mint másfél éves alkudozás lezárásaként az Európai Tanács 2013. február 
7–8-ai ülésén létrejött a megállapodás a tagállamok között a 2014 és 2020 kö-
zötti többéves pénzügyi keretről (Multiannual Financial Framework, MFF). Az Eu-
rópai Tanácson elfogadott következtetések1 a tanácsi álláspontnak felelnek meg, a 
végső megállapodás létrejöttéhez az Európai Parlament hozzájárulására lesz szük-
ség2. Jóllehet a képviselők több ponton komoly kritikával illették a Tanács állás-
pontját3, alapvető változások nem várhatóak az intézményközi alku során. Érde-
mes ezért összefoglalni, hogy az egyes tagállamok milyen helyzetbe kerültek az 
Európai Tanácson született megállapodás révén. Az alábbiakban először a kohé-
zió barátai országcsoport tagállamainak, majd a „like minded” csoportba tarto-
zó nettó befizetők pozícióját tekintjük át, végül azokét, aki egyik nagy érdekcso-
porthoz sem tartoztak a tárgyalások során.   

*  A szerzők a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának munkatársai. A cikkben tett megállapítások kizá-
rólag a szerzők magánvéleményét tükrözik, és nem tekinthetők a Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

1   A következtetések szövege a következő linken érhető el: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/135373.pdf

2  A Lisszaboni Szerződés erősítette az Európai Parlament szerepét a többéves keret elfogadásában: míg korábban  
intézményközi megállapodás rögzítette a keretköltségvetést, az EUMSz. 312. cikke értelmében a Tanács csak  
„az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követően” határozhat.

3  L. pl. az Európai Tanács napján kiadott, négypárti sajtónyilatkozatot: 
http://www.eppgroup.eu/press/showpr.asp?prcontroldoctypeid=1&prcontrolid=11680&prcontentid=19398&prcontentlg=en
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forrásvesztésre számíthattak a kohéziós po-
litikában a Bizottság javaslata alapján4, amely 
a támogatási felső határt (capping) egysége-
sen a GDP 2,5 százalékán szabta volna meg 
valamennyi tagállam számára. A balti tagálla-
mok számára ez a szint már önmagában ko-
moly csökkenést vetített előre, hiszen a jelen-
legi (2007–2013-as) időszakban Lettországra 
3,789 százalékos, Észtországra és Litvániára 
pedig 3,713 százalékos GDP-arányos támo-
gatási felső határ vonatkozott. A problémát 
súlyosbította, hogy a balti tagállamok a vál-
ság miatt komoly gazdasági visszaesést szen-
vedtek el, ezért a figyelembe vett GDP-bázis 
kedvezőtlen volt számukra. Mindezek miatt 
a bizottsági javaslat Lettország számára kb.  
15 százalékos, Litvánia tekintetében kb.  
12 százalékos, Észtországot illetően pedig 
kb. 8 százalékos forrásvesztést vetített előre 
a kohéziós politikában. A balti tagállamok ezt 
a csökkenést különösen annak fényében nem 
tudták elfogadni, hogy a kohéziós forrásokat a 
jelenlegi időszakban rendkívül sikeresen hasz-
nálják fel, az abszorpciót tekintve valamennyien 
az uniós átlag felett helyezkednek el (Észtor-
szág és Litvánia ráadásul az élmezőnyben van).

A balti tagállamok nehéz helyzetből indultak 
a közös agrárpolitikában (KAP) is. A terme-
lőknek juttatott közvetlen kifizetések ugyanis 
hektárra vetítve sokkal alacsonyabbak a balti 
országokban, mint a nyugati tagállamokban. 
2011-ben a 266 euró/hektár átlagos uniós tá-
mogatási szinthez képest a balti országokban 
95–145 euró/hektár volt az átlagos támoga-
tási szint, miközben Hollandiában 457 euró/
ha, Belgiumban 435 euró/ha5. A balti tagálla-
mok alapvető törekvése volt ezért egy igazsá-
gosabb elosztás kialakítása, amely egybeesett 
a Bizottság törekvéseivel.

A tárgyalások során a baltiak érdekérvénye-
sítése sikeresnek mondható. Magyarországgal 
karöltve elérték azt, hogy magasabb (2,59 
százalékos) capping érvényesüljön azon tag-
államok esetén, amelyek 2008 és 2010 kö-
zött 1 százalékosnál nagyobb gazdasági visz-
szaesést szenvedtek el. Ez a szabály – jóllehet 
konkrét érték nélkül – már 2012 áprilisában 
bekerült a tárgyalások alapjául szolgáló doku-
mentumba (negotiating box-ba), ezáltal nyil-
vánvalóvá vált a többi tagállam fogadókész-
sége a kohéziós probléma megoldására. Így a 
tárgyalások hajrájában az érintett tagállamok 
már más pontokra összpontosíthattak. Az ag-
rárpolitikában mégis kevésbé tekinthető sike-
resnek az érdekérvényesítésük. Tény, hogy a 
Bizottság javaslatával összhangban elindul a 
közvetlen kifizetések részleges kiegyenlítése: 
valamennyi olyan tagállam, amelyben az egy 
hektárra jutó támogatási szint az uniós átlag 
90 százaléka alatt van, a következő időszak so-
rán egyharmaddal csökkenti majd az átlagtól 
való lemaradása értékét. Kitételként szerepel 
továbbá az, hogy 2020-ra minden tagállam-
nak el kell érnie a 196 euró/hektár támogatási 
szintet. Ez azonban, jóllehet a jelenleginél sok-
kal magasabb támogatást biztosít a balti tagál-
lamok termelőinek, messze nem szünteti meg 
a rendszerben fennálló igazságtalanságokat. 

A KAP vidékfejlesztési pillérében egyedi kom-
penzációban részesültek (sok más tagállamhoz 
hasonlóan): Észtország 50 millió euró, Lettor-
szág 67 millió euró, Litvánia pedig 100 millió 
euró plusztámogatást kap az időszak során, 
bár ennek ellenére is csökken a vidékfejleszté-
si allokációjuk. A közvetlen kifizetések szintjé-
nek emelkedését figyelembe véve, az agrárpo-
litikában kb. 10 százalékkal több támogatásra 
számíthatnak a következő időszakban.

4  A Bizottság javaslatán a 2012. júliusban megjelent, felülvizsgált javaslatot értjük (kivétel, ahol hivatkozunk a 2011-
es javaslatra).

5   Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) 2012-es adatai alapján, folyó áron.
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Az előbbiekben részletezett, többnyire kö-
zösen képviselt érdekek mellett természetesen 
a balti tagállamok esetén is jelentkeztek egyedi 
érdekek a tárgyalások során. Litvánia álláspont-
jának kiemelt eleme volt az ignalinai atomerőmű 
leszereléséhez nyújtott uniós támogatás mértéke.  
A tárgyalások során szinte valamennyi fórumon 
hangoztatták, hogy a 2014–2020-as időszak-
ban is komoly támogatást szeretnének kapni 
erre a célra, továbbá tájékoztató anyagokat 
juttattak el az atomerőműről több tagállam-
hoz. A megállapodás értelmében 400 millió eu-
ró támogatást kap majd a létesítmény, ez kö-
zel duplája a Bizottság által javasolt 230 millió 
eurós összegnek. Észtország álláspontjában is 
megfigyelhettünk egyedi elemeket: ez volt az 
egyetlen tagállam a kohézió barátai ország-
csoportban, amely következetesen támogat-
ta a Bizottság által javasolt új infrastrukturá-
lis alapot (Connecting Europe Facility, CEF). 
Az alap forrásaiból finanszírozzák majd töb-
bek között a Varsót és Tallinnt összekapcso-
ló vasúti szakaszt és az Észtországot Finnor-
szággal összekötő gázvezetéket.

1.2. Visegrádi partnereink

• Csehország
Csehország helyzetét a tárgyalások során alap-
vetően meghatározta az a tény, hogy a gaz-
dasági fejlettség tekintetében jóval lehagyta a 
régió tagállamait. A cseh egy főre jutó GDP 
2011-ben elérte az uniós átlag 80 százalékát 
(vásárlóerő-paritáson számítva). Ez a kohéziós 
politikában és a befizetések tekintetében egya-
ránt kedvezőtlen helyzetbe hozta. 

Csehországról szintén elmondható, hogy 
a bizottsági javaslat révén rossz helyzetből 
indult a tárgyalások elején. A kohéziós poli-
tikában kb. 24 százalékos forrásvesztéssel 
nézhetett szembe a javaslat alapján: a jelen-
legi időszakban (2011-es áron) 27,4 milliárd  
euró kohéziós támogatásra jogosult, ez 21 mil-

liárd euróra csökkent volna a bizottsági javas-
lat értelmében. Csehország esetében a fogyás 
mögött az áll, hogy régiói fejlettségi szintje 
időközben emelkedett, és a berlini képlet mó-
dosulása (az ún. nemzeti prosperitási együtt-
hatók szintjének esése) alacsonyabb támoga-
tást vont maga után a cseh régiók számára. 
Fontos kiemelni, hogy Csehország tekinteté-
ben nem effektív a capping, azaz a GDP 2,35 
százalékán meghúzott támogatási felső határ 
érdemben nem korlátozza az általuk elérhető 
kohéziós források mértékét (ez szintén a ma-
gas GDP-szintre vezethető vissza).

Csehország az érdekérvényesítés során ket-
tős politikát folytatott: egyrészt – többé-ke-
vésbé aktív – tagja volt a kohézió barátai or-
szágcsoportnak, másrészt a nettó befizetők 
együttműködésében is részt vett. Ugyanak-
kor mindkét érdekcsoportból „kilógott” egy 
kicsit. A kohézió barátai csoport közös nyilat-
kozataiba rendszerint a cseh álláspont miatt 
nem került bele az, hogy a Bizottság által ja-
vasolt főösszeget tartják az elfogadható mini-
mumszintnek. A relatív fejlettségük emelkedése 
miatt ugyanis várható volt, hogy a befizetéseik 
is emelkedni fognak, így a csehek is célul tűz-
ték ki, hogy a kiadások főösszege nem halad-
hatja meg az uniós GNI 1 százalékát. A nettó 
befizetők közül viszont amiatt lógott ki Cseh-
ország, hogy a főösszeg csökkentésére vonat-
kozó törekvések során elutasította a kohéziós 
kiadások lefaragását. Csehország azonban vé-
gig aktív és többször kezdeményező tagja volt 
a visegrádi együttműködésnek: a 2011 nya-
rán kezdődött V4-elnökségének fontos eleme 
volt, hogy mind szakértői, mind politikai szin-
ten (az állam-, illetve a kormányfők között is) 
legyenek egyeztetések, információcserék a vi-
segrádi országok között. 

A kettős szövetségi politika nem sok sikerrel 
zárult Csehország számára. A kohéziós politi-
kában csak minimális mértékben tudták mér-
sékelni a bizottsági javaslatból fakadó vesz-
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teségüket: a februári alku alapján kb. 20,86 
milliárd euró kohéziós támogatásra lesznek 
jogosultak. Az Európai Tanács ülésén sikerült 
ugyan kiharcolniuk egy 900 millió eurós egyedi 
kompenzációt a kevésbé fejlett régióik számá-
ra6, ennek érdekében azonban 300 millió eu-
róval csökkent a vidékfejlesztési allokációjuk. 
Összességében a KAP-ban Csehország mérsé-
keltebb, kb. 7 százalékos forrásvesztést szen-
ved el. A termelőiknek juttatott közvetlen ki-
fizetések szintje emelkedik, a vidékfejlesztési 
allokációjuk azonban több mint 30 százalék-
kal alacsonyabb lesz.

Csehország nettó pozíciója a jelenlegi idő-
szakhoz képest kb. 3 milliárd euróval (kb. 10 
százalékkal) romlani fog az előzetes becslé-
sek szerint. A cseh veszteségek mérlegelése-
kor azonban szem előtt kell tartani, hogy azok 
alapvetően a fejlettségi szintjük emelkedésére 
vezethetők vissza. Egy olyan alkufolyamatban, 
amelyben egyértelmű volt, hogy a költségvetés 
– és azon belül a kohéziós politika – főösszege 
csökkenni fog, csak olyan célok esetén lehe-
tett érdemi plusztámogatást kiharcolni, ame-
lyek elvi alapon védhetőek voltak. Csehország 
kohéziós vesztesége nem tartozott ezek közé.

• Szlovákia
Szlovákia egyértelműen előnyös helyzetből in-
dult a tárgyalások során. A kohéziós politiká-
ban a bizottsági javaslat alapján a támogatások 
kb. 17 százalékos emelkedésére számíthatott. 
Ennek oka, hogy a szlovák GDP jelentősen 
bővült az utóbbi években (10 százalékpont-
tal közelebb került az uniós átlaghoz), vala-
mint a Bizottság előrejelzése szerint az egyik 
legmagasabb (évente átlagosan 2,6 százalé-
kos) reál növekedésre számíthatnak a követ-
kező időszakban. A szlovák érdekérvényesí-

tésnek ezekből adódóan elegendő volt arra 
törekedni a tárgyalások során, hogy a kezde-
ti előnyös pozíciójukat megőrizzék. Ezt sike-
rült is megvalósítaniuk: a bizottsági javaslat-
hoz viszonyítva kismértékben csökkent ugyan 
a kohéziós allokációjuk (13,9 milliárd euróról 
13,1 milliárd euróra), de Szlovákia így is az 
egyik legnagyobb nyertesnek tekinthető a ko-
héziós politikában7. Észtország után Szlováki-
ában lesz a legmagasabb a támogatásintenzi-
tás mértéke (évi 315,9 euró/főről 345 euró/
főre emelkedik). További pozitívum Szlovákia 
számára, hogy a februárban született megál-
lapodás értelmében a 2007 és 2013 közötti 
időszak hátralevő részében jogosulttá válhat az 
n+3 szabály alkalmazására a kohéziós projek-
tek esetében, ez segítheti a támogatások fel-
használásának eredményességét. Az agrárpoli-
tikában Szlovákia nagyságrendileg ugyanannyi 
(4,1 milliárd euró) támogatásra lesz jogosult.  
A közvetlen kifizetések szintje emelkedik ugyan 
a szlovák termelők esetében, azonban az or-
szág a vidékfejlesztésben kb. 15 százalékkal 
kevesebb forrásra számíthat. 

Szlovákia számára a tárgyalások során egyé-
ni érdekként jelentkezett a bohunicei atomerő-
mű leszerelésére kapott támogatás mértéke. A 
megállapodás értelmében 200 millió euró tá-
mogatást kapnak majd erre a célra 2014 és 
2020 között, ez lényegesen magasabb a Bizott-
ság javaslatánál (abban 115 millió euró szere-
pelt), de megegyezik azzal a minimumösszeg-
gel, amit a tárgyalások során Szlovákia ki akart 
magának harcolni.

Az egy főre jutó nettó egyenleg tekintetében 
Szlovákia az 5. helyen szerepel majd a tagálla-
mi rangsorban az előzetes becslések szerint. 
Ez nem jelent számukra érdemi előrelépést a 
2007–2013-as időszakhoz képest, ugyanak-

6  Csehország nyolc NUTS2-es régiójából hét tartozik a kevésbé fejlett régiók kategóriájába.
7   A megállapodásban szereplő fordított biztonsági háló ugyan korlátozza a tagállamok kohéziós allokációjának emelke-

dését (legfeljebb 10 százalékos növekményre van lehetőség), azonban ez nem jelent érdemi korlátozást Szlovákia szá-
mára.
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kor ebben szerepet játszik a magasabb fejlett-
ségi szint és az ebből adódó növekvő befizeté-
si kötelezettség is. 

Összességében az emelkedő kohéziós alloká-
ció, az n+3 szabály bevezetése és a nukleáris 
leszereléshez kapott magas támogatás alapján 
megállapítható, hogy Szlovákia a tárgyaláso-
kat egyértelműen sikeresen zárta.

• Lengyelország
Lengyelország több szempontból Szlovákiá-
hoz hasonló helyzetben volt a tárgyalások so-
rán. A kohéziós politikában a bizottsági javas-
lat egyik legnagyobb nyertesének tekinthető: 
kb. 11 százalékos forrásnövekedésre számít-
hatott a jelenlegi időszakhoz képest (2011-es 
árakon számítva a mostani 69 milliárd eurós 
allokációjuk 76,6 milliárd euróra emelkedett 
volna). Fontos azonban kiemelni, hogy a 11 
százalékos növekedés a 2012 júliusában ki-
igazított javaslat alapján körvonalazódott, az 
induló (2011 júniusában megjelent) javaslat 
alapján ennél is magasabb, kb. 18 százalékos 
bővülésre számíthattak, azaz 2014 és 2020 
között összesen kb. 82 milliárd eurós alloká-
cióra. Ez (Szlovákiához hasonlóan) arra volt 
visszavezethető, hogy az utóbbi évtizedben je-
lentősen gyarapodott a lengyel GDP8, ráadásul 
a következő időszakra az EU legmagasabb nö-
vekedési ütemét jósolja számukra a Bizottság 
(évente átlagosan 2,9 százalékos reál növeke-
dést). Mindezek alapján – jóllehet Lengyelor-
szágban is effektív a capping – a kohéziós for-
rások szignifikáns növekedésére számíthattak. 

Elmondható tehát, hogy a tárgyalásokat Len-
gyelország rendkívül kedvező helyzetből indí-
totta. Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy 
a lengyel allokáció ilyen mértékű emelkedése, 
továbbá a tény, hogy a számukra előnyös ja-

vaslatot éppen a lengyel költségvetési biztos 
tette le az asztalra, több tagállamban – külö-
nösen a nettó befizetőkben – már a tárgyalá-
sok legelején ellenérzéseket váltott ki. A ne-
héz és összetett gazdasági kontextus (a görög 
válság súlyosbodása, a spanyol bankrendszert 
övező bizonytalanságok stb.), amelyben a tár-
gyalások folytak, valamint az a kiinduló hely-
zet, amely szerint a lengyel allokáció közel 20 
százalékkal emelkedne, miközben más tagál-
lamok, pl. Magyarország és a baltiak ugyanek-
kora vagy ennél is nagyobb forrásveszteséggel 
nézhettek szembe, sokak szemében illegitim-
mé tette a lengyel igényeket. Nem egy nettó 
befizető tagállam javasolta azt Magyarország 
számára, hogy éppen ezt (a bizottsági javas-
lat logikájából eredő) igazságtalanságot helyez-
ze előtérbe a tárgyalások során, azt sugallva, 
hogy a magyar kohéziós probléma megoldásá-
nak evidens módja az, ha a Lengyelországnak 
körvonalazódó forrásnövekmény egy részét 
hazánkba irányítják. Őszintén elmondhatjuk, 
hogy ezt a stratégiát, amely alapvetően tette 
volna tönkre a visegrádi együttműködést, ha-
zánk következetesen, elvi alapon elutasította. 
Ennek ellenére a nettó befizető tagállamok fo-
lyamatosan arra törekedtek, hogy megakadá-
lyozzák a lengyel kohéziós allokáció emelke-
dését. Céljuk annak rögzítése volt, hogy egy 
ún. fordított biztonsági háló (reversed safety 
net) révén egy tagállam sem kaphat több ko-
héziós forrást a következő időszakban, mint 
a 2007–2013-as periódusban. 

A lengyel érdekérvényesítés eredményessé-
ge szempontjából érdekes nyomon követni a 
fordított biztonsági hálóra vonatkozó javaslat 
érvényesülését. Az erre vonatkozó kitétel már 
2012 áprilisában bekerült a tárgyalási keret-
be9, azonban 2012 szeptemberében kikerült 

8  2001-ben az egy főre jutó lengyel GDP még csak az uniós átlag 48 százalékán állt, 2011-re elérte az uniós átlag 64 
százalékát (forrás: Eurostat).

9   A 2012 áprilisában megrendezett Általános Ügyek Tanácsa tárgyalta először a tárgyalási keret kohéziós politikára vo-
natkozó részét, tehát már a „kezdeti” tanácsi szövegnek része volt a fordított biztonsági háló!
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a szövegből. 2012 novemberében, az Európai 
Tanács első következtetéstervezetének meg-
jelenésekor ismét visszakerült a szöveg a ja-
vaslatba, azonban teljesen eltérő tartalommal: 
azokat a tagállamokat (elsősorban Romániát) 
büntette volna, amelyeknek a 2007–2013-as 
időszakban kiugróan alacsony a kohéziós ab-
szorpciójuk. Lengyelország tehát sikeresen 
hárította el a nettó befizetők támadását a ko-
héziós politikában. Ebben közrejátszott az is, 
hogy a 2012 júliusában megjelent felülvizsgált 
bizottsági javaslat révén Lengyelország hely-
zete romlott: a 18 százalékos forrásnöveke-
dés helyett már csak 11 százalékos növekedés-
re számíthattak, márpedig ekkora növekmény 
kevésbé „verte ki a biztosítékot” a többi tagál-
lam szemében. Továbbá a nettó befizetők egy-
re inkább arra összpontosítottak, hogy a cap-
ping mértékét csökkentsék, így általánosabb 
módon mérsékelték a kohéziós politika kiadá-
sait, anélkül, hogy egy-egy tagállamot célzott 
támadás alá kellett volna venniük. A februári 
megállapodásban szereplő 2,35 százalékos cap-
ping a lengyel allokációt is csökkentette, ezért 
kb. 72 milliárd euróra lesznek jogosultak, ez a 
2007–2013-as időszakhoz képest kb. 4 szá-
zalékos forrásnövekedés. 

A lengyel érdekérvényesítés azért is lehe-
tett sikeres, mert – Csehországgal ellentétben 
– elvi alapon is védhető volt az álláspontjuk, a 
nettó befizetők fordított biztonsági hálóra vo-
natkozó javaslata viszont egyértelműen, a ko-
héziós politika filozófiájától és eddigi gyakor-
latától idegen módon diszkriminált volna egyes 
tagállamokat. Lengyelország központi szere-
pet játszott a kohézió barátai csoport és a vi-
segrádi négyek működtetésében is. Mindkét 
csoportban a „radikálisabb” tagállamok közé 
tartozott az álláspontjával, és olyan kezdemé-
nyezésektől sem riadt vissza, amelyek célja a 

nettó befizetők sarokba szorítása volt a bevé-
teli oldalban javasolt reformok révén. Ezek-
hez a törekvéseihez a kohéziós tagállamok ál-
talában nem csatlakoztak, a csoport legtöbb 
tagja nem akarta támadni a nettó befizetőket.

A KAP-ban Lengyelország számára szerényebb 
eredményekkel zárultak a tárgyalások: a közvet-
len kifizetések szintje emelkedik ugyan a 2007–
2013-as időszakhoz képest, a vidékfejlesztésben 
azonban kb. 30 százalékkal kevesebb forrásra 
számíthatnak majd. Az agrártámogatásaik mér-
téke összesen kb. 2 százalékkal lesz magasabb a 
jelenlegi időszakéhoz viszonyítva. Lengyelország 
többször tett kísérletet arra is, hogy a visegrá-
di négyek nyújtsanak be közös szövegtervezetet 
az Általános Ügyek Tanácsán az agrárpolitikát il-
letően is10, ebben azonban a visegrádi országok 
nem voltak partnerek. Egyrészt abból a megfon-
tolásból utasították el, hogy alapvetően a kohé-
ziós politikában fennálló problémájuk kezelésére 
koncentrálnak (Csehország és Magyarország), il-
letve el akarták kerülni, hogy indokolatlanul ma-
gukra haragítsák Franciaországot.

A teljes tagállami nettó pozíciót tekintve 
Lengyelország a következő időszakban is első 
lesz a tagállami rangsorban. A fejlettségi szint 
(GNI) arányában számított nettó pozíciót te-
kintve azonban csak hetedikek, az egy főre ju-
tó nettó egyenleget tekintve pedig a nyolcadi-
kak lesznek a tagállami rangsorban.

1.3. Szlovénia

Szlovénia azon tagállamok közé tartozott  
a tárgyalások során, amelyek hátrányos hely-
zetből indultak a bizottsági javaslat révén. A ko-
héziós politikában közel 40 százalékos forrás-
vesztésre számíthattak abból adódóan, hogy 
míg a 2007–2013-as időszakban mindkét  
NUTS2-es régiójuk a konvergencia célkitűzés-

10  Egy olyan szövegjavaslat beterjesztését kezdeményezték, amely kimondta volna, hogy a közvetlen kifizetések esetén 
előrevetített csökkentés nem érintheti azokat a tagállamokat, amelyekben a közvetlen támogatások szintje az uniós 
átlag alatt helyezkedik el.
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be tartozott, addig a következő időszakban az 
egyik már a fejlettebb régiók kategóriájában fog 
szerepelni. Hasonlóan tehát a cseh helyzethez, a 
Szlovéniának juttatott kohéziós források csökke-
nésének is az volt az oka, hogy időközben szá-
mottevően emelkedett az egyik régió fejlettsé-
gi szintje. A szlovének problémájára ugyanakkor 
már a bizottsági javaslat reflektált: egy tagállami 
védőháló (safety net) kialakítása révén javasolta 
biztosítani, hogy egy tagállam kohéziós allokáci-
ója sem lehet alacsonyabb, mint a 2007–2013-
as allokációjának 55 százaléka. Jóllehet ennek a 
javaslatnak a létjogosultságát semelyik tagállam 
nem kérdőjelezte meg, Szlovénia a 45 százalé-
kos forrásveszteséget is túl magasnak tartotta. 
A tárgyalások kezdetétől része volt a javaslatnak 
az ún. regionális védőháló is, amely a konvergen-
cia célkitűzésből kikerülő régiók esetén rögzített 
hasonló rendelkezést. 

A tárgyalások során Szlovénia aktívan részt 
vett a kohézió barátai együttműködésében, va-
lamint a kohéziós politikában több alkalommal 
született olyan visegrádi nyilatkozat, amelyhez 
a szlovének is csatlakoztak. A tárgyalások ered-
ményeképp kismértékben tudták javítani a ko-
héziós allokációjukat a bizottsági javaslathoz 
képest: a jelenlegi időszak 4,3 milliárd eurós 
forrásmennyiségéhez képest 2014–2020-ban 
kb. 2,9 milliárd euróra lesznek jogosultak. Az 
Európai Tanácson 75 millió euró plusztámo-
gatásban részesült a kevésbé fejlett régiójuk.  
A javulásban szerepet játszik továbbá a megál-
lapodásban rögzített regionális védőháló, amely 
biztosítja, hogy a fejlettebb régiók közé kerü-
lő szlovén régió legalább a 2007–2013-as tá-
mogatási szint 60 százalékára jogosult lesz a 
következő időszakban.

Szlovénia a KAP-ban is küzdött az érdekeiért. 
Az Általános Ügyek Tanácsa 2012 szeptembe-

rében megtartott ülésén szlovén kezdeménye-
zésre nyújtott be tíz tagállam közös nyilatkozatot 
arról, hogy a vidékfejlesztési források elosztásá-
nál a Bizottság által figyelembe vett múltbéli ada-
tok (past performance) a 2007–2013-as időszak 
adatait jelentsék, ne pedig a 2013-as év mutatói. 
Bár a kezdeményezésnek nem lett foganatja (a 
vidékfejlesztési források elosztását a Bizottság 
a tárgyalások során egyáltalán nem tette közzé). 
Az eset jól példázta Szlovénia törekvését egy ak-
tív, esetenként alkalmi szövetségi politika mű-
ködtetésére. A KAP-ban Szlovénia összesen kb.  
20 százalékkal kevesebb forrásra számít-
hat, ami legnagyobbrészt a vidékfejlesztésben  
(a 150 millió eurós plusztámogatásuk ellené-
re) bekövetkező 40 százalékos veszteségükre 
vezethető vissza.

1.4. Románia

Románia esete a sikertelen érdekérvényesí-
tés egyik legkiemelkedőbb példája. A kohé-
ziós politikában a Bizottság javaslata alapján 
kb. 40 százalékkal több forrásra lettek vol-
na jogosultak a jelenlegi időszakhoz képest 
(ebben természetesen szerepet játszik az ala-
csony bázis, Románia ugyanis az időszak első 
felében phasing-in időszakban volt a kohézi-
ós támogatások tekintetében). A tárgyalások 
eredményeként Románia kohéziós allokációja 
mégis csak 10 százalékkal emelkedik majd. En-
nek oka, hogy a megállapodásban szerepel egy 
fordított biztonsági háló, amelynek értelmében 
egy tagállam kohéziós allokációja sem nőhet 
10 százaléknál nagyobb mértékben a mosta-
ni periódushoz képest. Ez a szabály, amely a 
nettó befizetők nyomására került a megálla-
podásba, alapvetően Romániát, kismértékben 
Szlovákiát bünteti11. A kohéziós támogatásin-

11  A 2012 novemberében megjelent, első következtetéstervezetekben szereplő fordított biztonsági háló még inkább 
„románellenes” volt, az ugyanis rögzítette volna, hogy egyetlen olyan tagállam kohéziós allokációja sem emelkedhet 
15 százaléknál nagyobb mértékben, amelyben a támogatások kumulált kifizetési szintje nem éri el az uniós átlag 60 
százalékát. Ez egyértelműen a gyenge abszorpciójú Románia ellen irányult.
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tenzitás emelkedik ugyan Románia esetében  
(129 euró/fő/évről 145 euró/fő/évre), de ez  
a következő időszakban is csak kevesebb, mint 
a fele lesz például Szlovákia támogatásintenzi-
tásának. Mindez kifejezetten igazságtalannak,  
a kohéziós politika alapvető filozófiájával el-
lentétesnek mondható, ha figyelembe vesszük, 
hogy Románia fejlettségi szintje jóval alacso-
nyabb, mint Szlovákiáé, tehát éppen a román 
régióknak kellene az egyik legmagasabb támo-
gatásintenzitással rendelkezniük. 

A román érdekérvényesítés gyengesége arra 
a hitelességi problémára vezethető vissza, hogy 
az ország nagyon komoly abszorpciós problé-
mákkal küzd12 és többször övezte korrupci-
ós botrány is az uniós pénzek felhasználását. 
Pozitív eredménynek számít ugyanakkor, hogy 
(Szlovákiához hasonlóan) a 2007–2013-as idő-
szak hátralevő részében is jogosultak lehetnek 
az n+3 szabály alkalmazására, ez némiképp se-
gítheti a kohéziós támogatások felhasználását.

Az agrárpolitikában összesen kb. 20 szá-
zalékkal nőnek a Románia által elérhető for-
rások, azonban a termelőiknek juttatott köz-
vetlen kifizetések szintje kb. háromszorosára 
emelkedik majd.

1.5. Bulgária

Jóllehet Bulgária azon kevés tagállam között 
van, amelyek a jelenlegi időszakhoz képest nö-
velni tudják kohéziós támogatásaik szintjét, a 
növekmény igen alacsony, mindössze 2 száza-
lékos lesz. Ez a bolgárok szempontjából rossz 
eredménynek mondható, két okból. Az első, 
hogy Bulgária (Romániához hasonlóan) részint 
phasing-in időszakban volt 2007 és 2013 kö-

zött a kohéziós támogatások tekintetében, így 
a bázis alacsonynak számít, amelyhez képest 
nagyobb mértékű bővülés lett volna indokolt. 
Másodszor, Bulgária továbbra is az EU legel-
maradottabb tagállama13, ennek ellenére az egy 
főre jutó kohéziós támogatási szint tekinteté-
ben várhatóan a 13. helyre kerül majd a tag-
államok között a 2014–2020-as időszakban. 
Fontos kiemelni azonban, hogy (Romániával 
ellentétben) a bolgároknál nem arról van szó, 
hogy egy számukra kedvező bizottsági javas-
lat ellenére értek volna el kedvezőtlen pozíci-
ót, hanem a Bizottság javaslata (különösen an-
nak 2012 nyarán felülvizsgált változata) már 
önmagában lehűtötte a reményeiket14. Bulgá-
ria esetében hasonló probléma állt fenn, mint 
hazánk tekintetében: az alacsony GDP-szint, 
valamint az ehhez kapcsolódó, gyenge növe-
kedési előrejelzések révén a 2,5 százalékos 
capping viszonylag alacsony támogatási szin-
tet vetített előre.

A tárgyalások során Bulgária helyzete kis-
mértékben még romlott is: a bizottsági javas-
lat alapján körvonalazódó 7,5 milliárd euró 
helyett kb. 7,1 milliárd euró kohéziós forrás-
ra számíthat. A bolgár érdekérvényesítés vi-
szonylagos gyengeségét mutatja, hogy sem a 
kohéziós politikában, sem a vidékfejlesztés-
ben nem tudtak egyedi kompenzációt kihar-
colni maguknak.

A KAP-ban ennek ellenére pozitív számuk-
ra az összkép: a jelenlegi időszakban elérhető 
agrárforrásaik mértéke közel 40 százalékkal 
emelkedik (kb. 7 milliárd euró támogatásra 
lesznek jogosultak). További pozitívum szá-
mukra, hogy az 1a. alfejezetben 260 millió 
eurós támogatást kapnak az atomerőművük 

12  Románia kohéziós abszorpciója kiugróan alacsony a tagállamok között: a mostani időszakban rendelkezésükre álló 
kohéziós keretnek 2013 januárjáig alig 11,5 százaléka került kifizetésre.

13   Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP Bulgáriában az EU-átlag mindössze 46 százalékán állt 2011-
ben (forrás: Eurostat) 

14  A 2011 júniusában megjelent bizottsági javaslat alapján még kb. 14 százalékos emelkedésre számíthattak volna a 
kohéziós allokációjuk tekintetében, ez a növekmény 8,7 százalékra csökkent 2012 júliusában, amikor a Bizottság 
Bulgária esetében 2,6-ről 2,2 százalékra rontotta az éves átlagos reál növekedési ütemre vonatkozó előrejelzését.
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leszereléséhez, ez az összeg 52 millió euróval 
magasabb a Bizottság javaslatánál. 

1.6. Spanyolország

A spanyolok tárgyalások során végzett érdek-
érvényesítése sikeresnek tekinthető. A kohé-
ziós allokációjuk nagysága ugyan csökken a 
2007 és 2013 közöttihez képest (összesen 
kb. 28 százalékkal), azonban ez főként a spa-
nyol régiók fejlettségi szintjének emelkedésé-
re vezethető vissza15. Ez a veszteség nagyjából 
akkora mértékű, amelyre a bizottsági javaslat 
alapján számíthattak. A tárgyalások során Spa-
nyolország több egyedi kedvezményt is kihar-
colt magának: 1,8 milliárd eurós plusztámo-
gatást kap a kohéziós politikában, ezen felül 
Ceuta és Melilla régiói további 50 millió eu-
rót, valamint Spanyolország régiói lesznek a 
most kialakítandó, a fiatalok munkanélkülisé-
gét enyhítő alap (youth employment initiative, 
YEI) legnagyobb kedvezményezettjei: össze-
sen kb. 1 milliárd euró forrásra lesznek jogo-
sultak a hét év alatt. A spanyol érdekérvénye-
sítés hatásosságát mutatja, hogy a kohéziós 
politikában hasonló problémával küzdő Cseh-
ország sokkal kisebb mértékű kompenzációra 
tudott szert tenni, ráadásul a YEI-re vonatko-
zó javaslat, amelyet egyértelműen a spanyo-
lokra „szabtak”, csak az utolsó pillanatban, az 
Európai Tanács februári ülésén vált ismertté a 
tagállamok előtt.

Az agrárpolitikában Spanyolország összes-
ségében közel 10 százalékkal kevesebb támo-
gatásra lesz jogosult, jóllehet a spanyol terme-
lőknek juttatott közvetlen kifizetések szintje 
nagyjából fennmarad, és a vidékfejlesztésben 
500 millió eurós egyedi kompenzációt kap-
nak. Az agrárforrások csökkenése a piaci in-

tézkedések szintjének visszaesésére vezethe-
tő vissza: uniós szinten kb. ötödére csökken 
az összértékük, ami leginkább a déli tagálla-
mok agrárallokációjában jelentkezik. Spanyol-
ország ugyanakkor a bel- és igazságügyi feje-
zetből kb. kétszer annyi forrásra lesz jogosult, 
mint a jelenlegi időszakban.

A spanyol érdekérvényesítés tehát egyértel-
műen sikeresnek mondható, mert magas (az 
uniós átlag körüli) relatív fejlettségi szintjük el-
lenére sem váltak nettó befizetővé, valamint az 
alkudozás során ők tudták a legtöbb és legna-
gyobb értékű egyedi juttatásokat megszerezni.

1.7. Portugália

A portugál kohéziós allokáció 10 százalékkal 
lesz alacsonyabb a jelenlegi időszak kereténél, 
ez nagyságrendileg akkora csökkenés, amek-
korát a Bizottság javaslata előrevetített. A por-
tugál kohéziós allokáció zsugorodása ugyanar-
ra vezethető vissza, mint Csehország esetében 
(a régiók támogatási szintjének kiszámolásához 
alkalmazott berlini módszertanban csökkennek 
a nemzeti prosperitási együtthatók). Portugá-
lia és Csehország (ezt felismerve) 2012 őszén 
közös levelet írt erről a problémáról, amely-
ben felhívták a figyelmet arra, hogy a nemze-
ti prosperitási együtthatók szintjének lejjebb 
vitele indokolatlanul bünteti azon fejletlenebb 
régiókat, amelyek a capping által nem érintett 
tagállamokban helyezkednek el. 

A tárgyalások során azonban Portugália hely-
zete korábban és megnyugtatóbb módon ren-
deződött: már a novemberi Európai Tanácson 
beterjesztett javaslat is tartalmazott számukra 
egyedi kompenzációt a kohéziós politikában, 
míg Csehország csak az utolsó pillanatban, a 
februári csúcson tudott magának kiharcol-

15  A tizenkilenc spanyol NUTS2-es régióból tizenhárom a fejlettebb (more developed) kategóriába tartozik majd, a ke-
vésbé fejlett régiók kategóriájába csak egy régió tartozik majd (a jelenlegi időszakban négy).

16   13 régiójából 8 helyett csak 5 tartozik majd a kevésbé fejlett régiók kategóriájába.
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ni egy kompenzációt. A februári megállapo-
dás értelmében Portugália egymilliárd eurós 
plusztámogatást kap a kohéziós politikában. 
Portugália régiói is jogosultak lesznek a fia-
talok munkanélküliségének kezelésére létre-
hozott alap forrásaira, a hét év alatt összesen 
kb. 150 millió euróra. További fontos ered-
mény, hogy (2016-ig biztosan) lehetősége lesz 
az uniós társfinanszírozás mértékét 10 száza-
lékponttal emelni (top-up), ez megkönnyíti az 
uniós források felhasználását.

A KAP-ban kb. 7 százalékkal csökken a por-
tugálok által elérhető forrásmennyiség. A köz-
vetlen kifizetések esetén kb. 10 százalékkal 
kevesebb támogatásra számíthatnak, de a vi-
dékfejlesztési allokációjuk emelkedik annak kö-
szönhetően, hogy 500 millió eurós plusztámo-
gatáshoz jutottak a februári csúcson. Mindezek 
alapján összességében sikeresnek mondható a 
tárgyalások során végzett érdekérvényesítésük.

1.8. Görögország

A februári megállapodás értelmében Görögor-
szág kohéziós allokációja kb. 30 százalékkal 
csökken a jelenlegi időszakhoz képest. A vesz-
teséget árnyalja, hogy időközben a régiói fej-
lettségi szintje is emelkedett16. Már a Bizottság 
javaslata alapján komoly (kb. 40 százalékos) 
forrásvesztésre számíthattak, azonban érde-
mes felhívni a figyelmet arra, hogy a növeke-
dési előrejelzések tekintetében a Bizottság ki-
fejezetten kedvező elbánásban részesítette a 
görögöket: a 2014–2020-as időszakra 2,7 
százalékos évi átlagos reál növekedést prog-
nosztizált számukra. A görög gazdaság utób-
bi években tapasztalt mélyrepülését látva ez az 
előrejelzés sokak szemében túl optimistának 
tűnt (az EU27-ek esetén évi  1,6 százalékos 
reál növekedést becsül a Bizottság). Görögor-
szág fejlettebb régiói azonban 1,4 milliárd eurós 
plusztámogatást kapnak a megállapodás értel-
mében. További eredmény a görögök számára 

a fiatal munkanélkülieket segítő új alap felállítá-
sa, amelyből kb. 150 millió euró támogatásra 
számíthatnak a hét év alatt. Az is fontos ered-
mény, hogy az uniós társfinanszírozás mérté-
ke átmenetileg tíz százalékponttal emelkedik 
az uniós projektjeik esetén (top-up).

A KAP-ban kb. 10 százalékkal apad a görö-
gök által elérhető forrásmennyiség, azonban 
ez – a spanyolokhoz hasonlóan – nem a köz-
vetlen kifizetések vagy a vidékfejlesztés rová-
sára, hanem a piaci intézkedések terén törté-
nik. A bel- és igazságügyi fejezetben (főként 
a migrációs nyomás miatt) több mint kétszer 
annyi forrásra lesznek jogosultak a jelenlegi 
időszakhoz képest.

1.9. Málta

Málta kohéziós allokációja 20 százalékkal csök-
ken majd a jelenlegi időszakhoz képest. A Bi-
zottság javaslata alapján ennél komolyabb, kö-
zel 40 százalékos forrásvesztéssel kellett volna 
szembenézniük, a régió fejlettségi szintjének 
növekedése miatt. A tárgyalások során azon-
ban 200 millió eurós plusztámogatást kaptak 
a kohéziós politikában. A KAP-ban szintén kb. 
20 százalékkal kevesebb forrásra számíthatnak 
majd, annak ellenére, hogy a vidékfejlesztésben 
32 millió eurós plusztámogatáshoz jutottak. 

1.10. Horvátország

A 2014–2020-as időszakban Horvátország 8,1 
milliárd euró kohéziós támogatásra lesz jogo-
sult, ez kb. 500 millió euróval alacsonyabb a 
Bizottság javaslatánál. A KAP-ból 3,3 milliárd 
euró forrásra számíthatnak. A 2004-ben és 
2007-ben csatlakozott tagállamokhoz hason-
lóan mind a kohéziós politikában, mind a KAP-
ban fokozatosan érik el a nekik járó támogatási 
szint 100 százalékát (egy phasing-in időszakot 
követően). Mindezek alapján a tagállami net-
tó pozíciót tekintve Horvátország a középme-
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zőnyben helyezkedik majd el a tagállami rang-
sorban. A horvátok esetében nehéz megítélni 
az érdekérvényesítésük eredményességét, hi-
szen formálisan még nem tagjai az EU-nak, a 
tárgyalásokon azonban részt vettek. Nem fo-
galmaztak meg túl ambiciózus célkitűzéseket, 
pozíciójuk alapvetése az volt, hogy csatlako-
zásuk révén ahhoz hasonló helyzetbe kerülje-
nek, mint a 2004-ben és 2007-ben csatlako-
zott tagállamok. Ez a célkitűzésük teljesült.

2. A „like minded” nettó befizető 
tagállamok

A nettó befizető tagállamok a tárgyalások kez-
detétől fogva egy kisebb uniós költségvetés 
mellett érveltek, ezáltal csökkenteni kíván-
ták befizetéseiket. Ezzel összefüggésben több 
tagállamnak is kiemelten fontos volt, hogy az 
aránytalanul nagynak mondott befizetési kö-
telezettség miatt megfelelő visszatérítésben 
is részesüljön. 

Sajnos ez az attitűd alapvetően meghatá-
rozta a tárgyalások hangulatát, menetét, és a 
végeredményt tekintve ilyen irányú törekvése-
ik sikerre is vezettek. Az összegszerű szigo-
rításokon túl egy sor olyan felhasználási sza-
bály szigorítása mellett is síkra szálltak, amely 
a pénzügyi szigort erősítette volna. Ezt leglát-
ványosabban Németország képviselte az ún. 
„better spending” javaslatával, amely a tagálla-
mok által be nem tartott makrogazdasági sza-
bályokat kohéziós pénzek elvonásával büntet-
te volna. A felhasználási szabályok szigorítása 
kapcsán a nettó befizető országok inkább ke-
vesebb, a „better spending” elvének érvénye-
sítésében jóval több sikert értek el a nettó be-
fizető tagállamok.

Általánosságban elmondható továbbá, hogy 
a nettó befizető tagállamok kohéziós borítékai, 
különböző mértékben ugyan (pl. Németország 
-37,3 százalék, Franciaország -2,3 százalék), 
de csökkentek. Ez a tény az egyes régiók gaz-
dasági fejlődésének köszönhető, ugyanakkor a 
képet az átmeneti régiók17 kategóriájának lét-
rehozása árnyalja.

A közvetlen kifizetések tekintetében meg-
állapítható, hogy a nettó befizető tagállamok 
támogatása apadt, hiszen ezek az államok ed-
dig jóval az EU-átlag feletti támogatásban ré-
szesültek, most pedig ők finanszírozzák a Bi-
zottság által javasolt kiegyenlítést a szegényebb 
tagállamok javára. Ezt a csökkentést próbál-
ták kiegyensúlyozni a vidékfejlesztési boríték 
növelésével, amely a tárgyalások végén, egy-
re kevesebb objektív elosztási elemet figyelem-
be véve, politikai kompenzációs eszközzé vált.  

A nettó befizető tagállamok azonban az elő-
zetes várakozásokkal ellentétben nem tudtak 
annyira egységesek lenni, hogy a torta nagy-
ságáról és a csökkentések irányáról könnyedén 
megállapodjanak. Sem a lefaragás mértékében, 
sem az érintett fejezetekben nem volt közöttük 
egyetértés, gyakorlatilag emiatt nem haladtak 
a tárgyalások 2012-ben. A következőkben az 
eredmények tükrében igyekszünk megvilágíta-
ni a köztük meglévő törésvonalakat is.

Az északi tagállamok (Finnország, Svédor-
szág, Dánia) hagyományosan támadni szokták 
és csökkenteni kívánják a szerintük elavult és 
ósdi nagy közös politikák, a kohéziós politi-
kára és a közös agrárpolitikára (KAP) szánt 
pénzeket. Véleményük szerint az lenne a leg-
üdvösebb, ha inkább oktatásra, kutatás-fejlesz-
tésre költene az EU hasonló nagyságrendben 
forrásokat. Ez természetesen ellentétben áll 
a francia–holland–német–olasz vonallal, ahol 

17  Az átmeneti régió kategóriáját az Európai Bizottság eredeti javaslata vezette be az EU-s fejlettségi átlag 75 és 90 
százaléka közötti régiók számára. Az addigi phasing-in és phasing-out szabályok helyett megjelenő külön kategóri-
ába eső régiók számára javasolt allokáció gyakorlatilag duplája, mint a mostani időszakban. Az átmeneti régiók kö-
zött nincsen egy sem, amely a 2004 után csatlakozott tagállamok területén helyezkedne el.
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elég komoly a mezőgazdasági szektor súlya, 
így pedig tagállamként is érdekeltek egy erős 
KAP-ban. Az oktatás és a kutatás-fejlesztés 
szerepének és költségvetési súlyának növelé-
se egybeesik ugyan az Európai Bizottság érde-
keivel is, azonban a mérték tekintetében ko-
moly különbséget találunk.  

Finnország és Svédország emellett kiemelten 
fontos kérdésnek tartotta az északi, ritkán lakott 
régióknak járó támogatások megőrzését, illetve 
növelését. Ez sikerült is nekik, hiszen 1,4 milli-
árd euró plusztámogatást harcoltak ki az érin-
tett régiók egészére, valamint évente 30 euró 
speciális támogatást lakosonként is. E két külön 
támogatás vonatkozik hat francia, két portugál 
és egy spanyol tengerentúli régióra is.

Mindezek alapján Finnország és Svédország 
és Dánia is érzékelhetően kevesebb kohéziós 
pénzre és közvetlen kifizetésre lesz jogosult 
2014 és 2020 között, viszont a vidékfejleszté-
si támogatásaik jelentősen emelkednek a mos-
tani időszakhoz képest. 

A dánok és a svédek befizetései gyarapod-
nak, gazdasági fejlődésüknek köszönhetően, vi-
szont a tárgyalások során a svédeknek sikerült 
kiharcolniuk egy 185 millió eurós csökkentést 
a GNI-alapú befizetések tekintetében, illetve az 
áfa-befizetéseinek kulcsa 0,15 százalékon lett 
fixálva. A Bizottság eredeti javaslata alapján 
Svédország egy egyösszegű, 350 millió eurós 
visszatérítést kapott volna, a 2007–2013-as 
időszakban pedig 150 millió eurós egyösszegű 
visszatérítés és 0,1 százalékos áfakulcs vonat-
kozott rá, vagyis elmondható, hogy végered-
ményben a mostani időszakhoz képest több, a 
bizottsági javaslatnál viszont szerényebb visz-
szatérítést fog kapni 2014 és 2020 között. A 
dán visszatérítés megjelenése új elem, a dánok 
a tárgyalások kezdete óta jelezték, hogy igényt 

tartanak egy ilyen megoldásra. A Bizottság 
eredeti javaslata alapján sem járt volna vissza-
térítés Dániának, az elmúlt több mint másfél 
évben – valószínűleg kihasználva a 2012. el-
ső félévi dán elnökség alatti megkülönbözte-
tett szerepüket is – sikeresen lobbizva elérték 
e célkitűzésüket, és kaptak egy 130 millió eu-
rós csökkentést a GNI-alapú befizetéseikből.  

A költségvetés főösszegének apadásából kö-
vetkezően a befizetések csökkenése viszont azt 
jelenti, hogy a finn nettó pozíció18 javul a mos-
tani időszakhoz képest, míg a dán nettó pozí-
ció javulása elsősorban a kiharcolt visszatérítés-
nek köszönhető. A svéd nettó pozíció romlik a 
jövőben, ez elsősorban az elmúlt időszak gaz-
dasági fejlődésének köszönhető.

Ausztria és Hollandia esetében hasonló folya-
matokat figyelhetünk meg. A kohéziós boríté-
kaik és a közvetlen kifizetésekre szánt összeg 
hasonló mértékben csökken a mostani költség-
vetési időszakhoz képest. Mindkét ország kap 
kedvezményeket a befizetéseik tekintetében. 

Ausztria 2014–2016-ra vonatkozó három-
éves, 60 millió eurós (30+20+10) csökkentést 
kapott a GNI-alapú befizetéseiből, ami komoly 
előrelépés ahhoz képest, hogy a Bizottság ere-
deti javaslatában nem szerepelt számukra visz-
szatérítés. 2007 és 2013 között az áfa-alapú 
saját forrás beszedési kulcsának 0,225 száza-
lékon történő rögzítése alapján kaptak ked-
vezményt. Így az osztrák befizetések valami-
vel mérséklődtek a mostani időszakhoz képest. 

Hollandia kapott egy 185 millió eurós csök-
kentést a GNI-alapú befizetéseiből, illetve az 
áfa-befizetéseinek kulcsa 0,15 százalékon lett 
fixálva. A Bizottság eredeti javaslata alapján 
Hollandia egy egyösszegű, 1,05 milliárd eurós 
visszatérítést kapott volna, a 2007–2013-as 
időszakban pedig 605 millió eurós egyössze-

18  A nettó költségvetési egyenleg (nettó pozíció) egy adott tagállam által ez EU költségvetéséből kapott, illetve az oda 
befizetett összegek különbsége. Míg azonban az MFF-tárgyalások alapvetően a kötelezettségvállalásokról szólnak, 
addig a nettó pozíció számításakor a tényleges kifizetések előzetes becslése történik, amelyben szerepelnek a 2007–
2013-as keretből áthúzódó tételek is.
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gű visszatérítés és 0,1 százalékos áfakulcs vo-
natkozik rá. A holland befizetések nagyságát 
komolyan érinti a tradicionális saját források 
(TOR) beszedési kulcsának 20 százalékon tör-
tént megállapítása is. Ezt elsősorban az EU-n 
kívülről érkező árukra vonatkozó vámok be-
szedése miatt fenntartott infrastruktúra fenn-
tartására kapják vissza befizetéseikből a tagál-
lamok, értelemszerűen a legnagyobb tengeri 
kikötőkkel rendelkező országok (pl. Hollan-
dia, Belgium, Görögország) esetében érzékeny 
kérdés. A Bizottság eredeti javaslata a mosta-
ni 25 százalékról 10 százalékra szerette vol-
na leszállítani ezt a visszatérítést, azonban az 
érintett tagállamok sikeresen lobbiztak a ki-
sebb arányú csökkentés mellett, ezzel is javít-
va költségvetési egyenlegüket. A holland befi-
zetések – köszönhetően az ország gazdasági 
fejlődésének – így is kb. 15 százalékkal nőnek, 
azonban a fenti speciális kedvezmények mér-
séklik a növekmény mértékét. 

Mindkét ország nettó pozíciója romlik a 
2007–2013-as időszakhoz képest, az oszt-
rák egyenleg romlása különösen egy főre ve-
títve látszik komolynak.

Olaszország gyakorlatilag a mostani keret-
tel megegyező kohéziós pénzre lesz jogosult, 
elsősorban az átmeneti régiók megnövekedett 
támogatásának köszönhetően, illetve annak a 
1,5 milliárd eurós plusztámogatásnak, amely-
ből 500 millió eurót nem városi területekre 
kell fordítani. További jelentős tétel az olasz 
kohéziós allokációban, hogy a fiatal munkanél-
küliség enyhítését célzó kezdeményezés friss 
pénzkeretének több mint 10 százalékát kap-
ná Olaszország a mostani becslések szerint. A 
közvetlen kifizetéseket is sikerült nagyjából a 
jelenlegi szinten megőrizniük, viszont a vidék-
fejlesztés tekintetében jelentősen több forrás-
hoz jutnak a következő időszakban. A válság 
hatásának tudható be, hogy az olasz befizeté-
sek előreláthatóan csökkennek a mostani idő-
szakhoz képest, azonban összességében az 

olasz nettó pozíció számottevően, több mint 
50 százalékkal javul, ezzel a nettó befizető 
tagállamok között ők érték el messze a leg-
nagyobb egyenlegjavulást. A brit visszatérí-
tésnek viszont továbbra is az olaszok lesznek 
a második legnagyobb finanszírozói, ez azon-
ban összegszerűen nagyjából a felére csökken.

Franciaországnak is sikerült gyakorlatilag 
megőriznie a mostani időszakban járó kohéziós 
támogatásokat. Ez legnagyobb részben az át-
meneti régió kategória bevezetésének köszön-
hető, illetve a tengeren túli régiók is kaptak 
plusztámogatást több formában is – hasonló-
an az északi, ritkán lakott területekhez. A köz-
vetlen kifizetések összege kisebb lesz ugyan, 
azonban a francia vidékfejlesztési boríték majd-
nem másfélszeresére nő a 2007–2013-ashoz 
képest. Franciaország sikeresen lobbizott a 
KAP-boríték egészének megőrzéséért, és azon 
belül a francia gazdák továbbra is jelentős tá-
mogatásban részesülhetnek. A francia befi-
zetések fogynak a következő időszakban, de 
továbbra is Franciaország a legnagyobb finan-
szírozója a brit visszatérítésnek. Ennek össze-
ge nagyjából a felére esett ugyan, de a tárgya-
lások során a franciák végig sérelmezték ezt a 
helyzetet. Összességében a francia nettó pozí-
ció javult a mostani időszakhoz képest, ez egy 
főre vetítve is komoly előrelépés.  

Az Egyesült Királyság több szempontból is 
különleges pozíciót foglalt el a tárgyalások so-
rán. Egyrészt a költségvetés főösszegének le-
hető legnagyobb csökkentését szerette volna 
elérni, igényei messze felülmúlták a többi be-
fizető álláspontját. Brit belpolitikai témává lé-
pett elő a kifizetések mértéke, amely alapve-
tően nem tárgya az MFF-tárgyalásoknak, mert 
a kötelezettségvállalások alapján szinte auto-
matikusan kiszámolható. Ugyanakkor a bri-
tek a tárgyalások során a 886 milliárd eurós 
kifizetési szinthez ragaszkodtak, ez a bűvös 
szám vált a brit belpolitika „forró krumplijá-
vá”. Ehhez képest az Európai Tanács ülésén 
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908 milliárd eurós kifizetési szint került meg-
határozásra, amely az Egyesült Királyság cél-
kitűzésénél magasabb, ugyanakkor irreálisan 
alacsony a 960 milliárd eurós kötelezettség-
vállaláshoz képest. Ez majd az éves költség-
vetési viták során jelent nagyon komoly gon-
dot, hiszen már előre kódolja, hogy kevesebb 
kifizetés áll majd rendelkezésre, mint amennyi 
kötelezettséget vállalnak a tagállamok és a Bi-
zottság. Ennek a szintnek az esetleges emelése 
az Európai Parlamenttel folytatott vita egyik 
kulcskérdése lehet.

A másik nagyon fontos, sajátos brit kér-
dés az egyedi brit visszatérítés fennmaradása 
volt. A britek a tárgyalások kezdetétől fogva 
kiemelten fontos témaként kezelték a „rebate” 
ügyét, hiszen a Bizottság eredeti javaslata el-
törölte volna, és egy egyösszegű, 3,6 milliárd 
eurós visszatérítést javasolt. Ez elfogadhatatlan 
volt a briteknek, hiszen a Margaret Thatcher 
által kiharcolt különleges elbánás mára a brit 
Európa-politika egyik sarokkövévé vált, abból 
engedni vagy teljesen feladni belpolitikai szin-
ten beláthatatlan károkat okozott volna a brit 
kormánynak. A tanácsi viták során több tagál-
lam is élesen bírálta a brit visszatérítést, Fran-
ciaország, Olaszország és Lengyelország saját 
véleménye szerint túl nagy részt kellett vállal-
jon a finanszírozásból 2007 és 2013 között. 
Ebben az időszakban a svédek, az osztrákok, 
a németek és a hollandok kaptak olyan módon 
kedvezményt a finanszírozásból, hogy a rájuk 
jutó rész csupán negyedét voltak kötelesek be-
fizetni. Végül az Európai Tanács 2013. febru-
ár 7–8-ai ülésén született döntés értelmében 
fennmarad a brit visszatérítés, viszont a finan-
szírozás tekintetében annyi változás történik, 
hogy minden tagállam GNI-arányosan viseli a 
visszatérítés terheit, vagyis a britek is részt 
vesznek a finanszírozásban, így csökkentve a 
többi tagállamra nehezedő terhet.

Az Egyesült Királyság is nagyjából a jelenle-
givel azonos szinten tudta tartani kohéziós bo-

rítékját – köszönhetően a brit átmeneti régiók-
nak –, a közvetlen kifizetések szintje csökken 
ugyan, de ezt részben ellensúlyozzák a meg-
növekedő vidékfejlesztési források. Összessé-
gében a brit befizetések nőnek majd a mostani 
időszakhoz viszonyítva, és a brit nettó pozíció 
is romlik, mindezek ellenére azonban a kor-
mány sikerként tudta kommunikálni a csúcs 
eredményeit a visszatérítés megőrzése és a 
költségvetés főösszegének csökkentése miatt.

Mielőtt áttérnénk Németország eredményei-
nek bemutatására, nem mehetünk el szó nélkül 
az elsősorban általuk indított „better spending” 
kezdeményezés mellett. 2012 áprilisában né-
hány nettó befizető tagállam (Ausztria, Finn-
ország, Franciaország, Hollandia, Olaszország, 
Svédország, Németország) tollából javaslat szü-
letett arról, miként lehetne a költségvetés for-
rásait célzottan a gazdasági növekedés és a fog-
lalkoztatás szolgálatába állítani, illetve hogyan 
lehetne ennek érdekében a költés minőségét 
javítani. Itt elsősorban a tervezés, a progra-
mozás, az ellenőrzés és az értékelés hatéko-
nyabbá tétele merült fel lehetséges eszközként. 
Hiába szólt azonban a kezdeményezés a teljes 
költségvetés hatékonyabbá tételéről, konkrét 
javaslatokat csak a kohéziós politika tekinte-
tében tartalmazott. A dokumentumban indít-
ványozták a szorosabb kapcsolatot a források 
felhasználása és a Bizottság által készített or-
szágspecifikus ajánlások között, vagyis hogy 
a Bizottság kohéziós források felfüggesztése 
révén jobban számon tudja kérni az által ki-
adott ajánlások végrehajtását. Megerősítették 
volna továbbá a makrogazdasági kondicionali-
tás rendszerét, amely a kohéziós és strukturális 
források kifizetésének felfüggesztésére is mó-
dot adna, amennyiben az adott tagállam nem 
tesz kielégítő lépéseket például a túlzott költ-
ségvetési deficit ellen. Itt merült fel a Közös 
Stratégiai Keret bevezetése, amely a Kohézi-
ós Alap és a strukturális alapok tervezésének 
koherenciáját hivatott biztosítani. A kezdemé-
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nyező országok javaslatot tettek arra, hogy az 
Európai Tanács minden évben tekintse át a for-
rások felhasználásának előrehaladását és ered-
ményességét. A javaslatban szerepel továbbá, 
hogy a tagállamok a nemzeti allokációjuk 5 szá-
zalékát egy úgynevezett teljesítménytartalékba 
különítsék el, amelyből egy 2016-os vizsgála-
tot követően a jól teljesítő projekteket lehet-
ne jutalmazni, illetve előírja az Európai Beru-
házási Bank (European Investment Bank, EIB) 
szakértelmének intenzívebb bevonását a pro-
jektek előkészítésébe.

Összességében a javaslat mögött az a filo-
zófiai háttér húzódik meg, miszerint a kohé-
ziós politika eddigi fő kedvezményezettjei, a 
déli tagállamok, a forrásokat nem jól használ-
ták fel, különben nem fordulhatott volna elő, 
hogy ilyen mélyen érintette volna őket a vál-
ság. Ezért a német kormány már idejében de-
monstrálni akarta elsősorban a saját közvélemé-
nye (a német adófizetők) felé, hogy képes lesz 
szavatolni a pénzek megfelelő felhasználását. 

2012 augusztusában Németország önálló 
indítványt tett a tagállamok asztalára, amely 
további szigorításokat tartalmazott az előző 
verzióhoz képest. A makrogazdasági kondici-
onalitás feltételeit és szankcióit nagyban kö-
zelítette ahhoz, amit az eurózóna programor-
szágainak az EU pénzügyi mentőcsomagjainak 
igénybevételéhez teljesíteniük kell. A szankci-
onálás a javaslat szerint az objektív gazdasági 
mutatók nem teljesítésén túl, akár uniós érté-
kek megszegése esetén is életbe léphetne. Ez 
a német javaslat csökkentette volna az uniós 
társfinanszírozás mértékét, vagyis a legkevés-
bé fejlett régiókban és a Kohéziós Alap ese-
tén 85 százalék helyett 75 százalékra mérsé-
kelné az uniós finanszírozás arányát (és ezzel 
párhuzamosan 15 százalékról 25 százalékra 
növelné a tagállami költségvetésből fizetendő 
önrészt). Ezek a javaslatok gyakorlatilag el-
lehetetlenítették volna a tagállamok tervezé-
sét a források felhasználását illetően, hiszen 

az évente kiadott országspecifikus ajánlások-
hoz igazítás nem biztosítja a 7 évre való ter-
vezés lehetőségét.

Harmadik alkalommal 2012 októberében 
Németország, Dánia, Hollandia és az Egyesült 
Királyság nyújtott be egy közös javaslatot a 
„better spending” témájában. Ebben az eddi-
gieken felül javasolják, hogy legyenek minden 
tagállamban úgynevezett zászlóshajó-projek-
tek, amelyek kiemelten hozzájárulnak a nö-
vekedéshez, a foglalkoztatáshoz, a verseny-
képesség javításához. Valamint szerették volna 
elérni, hogy a Bizottság a gazdasági nehézsé-
gekkel küzdő tagállamoknak nyújtott szakmai 
támogatás (pl. növekedést generáló projektek 
beazonosítása) során működjön együtt külső 
szereplőkkel is, így pl. a Világbankkal is. Ezután 
került be a kezdeményezés az MFF-tárgyalá-
sok alapjául szolgáló tárgyalási dokumentum-
ba (negotiating box – tárgyalási keret). Ebben 
a dokumentumban már kiemelt szerepet ka-
pott a társfinanszírozási arányok csökkentése, 
valamint a makrogazdasági kondicionalitáshoz 
kapcsolódó szankciórendszer.

A harmadik javaslatra válaszul a visegrádi né-
gyek 2012 októberében nyilatkozatot fogad-
tak el, amely kimondja, hogy egyrészt a költés 
minőségére kellene koncentrálni, a költségve-
tés nagyságának csökkentésével nem lehet az 
uniós források hatékonyabb elköltését biztosí-
tani, másrészt a javaslatban szereplő utólagos 
szankciókra épülő filozófia helyett ideálisabb 
lenne olyan előzetes feltételeket, intézményi és 
szakértői hátteret teremteni, amelyek már a 
tervezési ciklusok elején biztosítják a „jobb köl-
téshez” szükséges körülményeket. Végül pedig 
kimondták, hogy a „jobb költés” elvét minden 
egyes költségvetési fejezet kapcsán alkalmaz-
ni kell, nem lehet csak a kohéziós politikát hi-
básként bemutatni. 

Érdekes fejlemény, hogy az első better  
spending javaslatot jegyző tagállamok közül 
Franciaország és Olaszország teljesen eltűnt 
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a harmadik javaslat támogatói közül, olyany-
nyira, hogy utóbbi egyenesen a V4-es javaslat 
mögé állt (csakúgy, mint Lettország, Litvánia, 
Románia és Szlovénia is). 

A better spending kezdeményezés nagy-
ban befolyásolta a tárgyalások hangulatát és 
folyamatát. A nettó befizető tagállamoknak 
a költségvetés összegeinek csökkentésén túl 
a költést meghatározó szabályok felállításá-
ban is sikerült egy olyan erős, egységes ide-
ológiai köntösbe bújtatott nyomást kifejteni-
ük, amely önmagában, külön-külön az egyes 
jogszabályok készítésénél nem biztos, hogy 
eredményre vezetett volna, így azonban ér-
vényesítették a legfőbb érdekeiket. Az uniós 
társfinanszírozás és az áfa-elszámolhatóság 
mostani időszakban érvényes szabályainak 
megtartásával sikerült a kohézió kedvezmé-
nyezett tagállamainak enyhíteni azt a fajta 
politikai és költségvetési nyomást, amelyet 
például a makrogazdasági szankciók és a tel-
jesítménytartalék bevezetése jelent majd a kö-
vetkező időszakban. 

Mindezek fényében is érezhető, hogy Német-
ország a tárgyalások során igen érdekes po-
zíciókat foglalt el. A kisebb költségvetés irán-
ti igénye mellett a fent bemutatott módon a 
„better spending” javaslaton keresztül igyeke-
zett szigorítani a felhasználási szabályokat is. 
Emellett azonban komoly érdekei fűződtek a 
keleti tartományok miatt a kohéziós politika 
megvédéséhez, továbbá az agrárköltségvetés 
szinten tartásához is. Tehát amellett, hogy tel-
jes szívvel tudta képviselni a többi nettó befi-
zető tagállammal együtt a kisebb költségvetés 
szükségességét, igenis át kellett „kacsintania” 
a szekértábor túlsó oldalára is, a kohézió ba-
rátai és az agrárországok felé. 

Végeredményben a német kohéziós támo-
gatások majdnem 40 százalékkal csökkentek, 
ezzel e tekintetben Németország szenvedte el 
a legnagyobb veszteséget a tagállamok között. 
E veszteségen belül sikerült azért 710 mil-

lió eurónyi pluszforrást juttatni a keleti tar-
tományoknak (ebből 200 millió eurót Lipcsé-
nek). A közvetlen kifizetések a többi nettó 
befizető ország átlagának megfelelően zsu-
gorodtak, de ezt részben kompenzálta a vi-
dékfejlesztési boríték növekménye. A német 
befizetések mérséklődtek, és sikerült meg-
őrizniük a mostani időszakra kialkudott, áfa-
befizetésekre vonatkozó kedvezményes kul-
csot. A Bizottság eredeti javaslata ugyan egy 
egyösszegű, 2,5 milliárd eurós visszatérítést 
tartalmazott, tehát akár visszalépésnek is le-
hetne értelmezni e tekintetben a végső komp-
romisszumot, azonban valószínűleg inkább 
Németország erős európai elkötelezettségé-
vel magyarázható az, hogy – ellentétben más 
nettó befizető tagállamokkal – korrekció nél-
kül is elfogadta a megállapodást. 

Összességében a német nettó pozíció min-
dössze 3 százalékkal romlott 2007–2013-hoz 
képest, ez azt jelenti, hogy ők szenvedték el 
a legkisebb egyenlegromlást a nettó befizető 
tagállamok között. Továbbra is Németország a 
közös költségvetés legnagyobb befizetője (no-
minálisan és a GNI arányában is), egy főre ve-
títve azonban csak a negyedik helyen állnak a 
tagállami rangsorban. 

Látható tehát, hogy a „like minded” tag-
államok nagyon erősen tudták érvényesíte-
ni saját érdekeiket. A költségvetés főössze-
gének csökkentését minden nettó befizető 
tagállam egyértelmű sikerként tudta kom-
munikálni otthon. Emellett a „better spend-
ing” kezdeményezésnek köszönhetően az 
uniós források tisztaságának őrzőiként is 
tündökölhetnek. Sikerült elérni tehát, hogy 
az uniós közvélemény referenciáiként szá-
mon tartott szereplők közül sem a német 
keleti tartományok, sem a francia agrártár-
sadalom, sem a brit kormánypárt nem fog 
fellázadni saját kormánya ellen, hiszen min-
denki tudott eladható üzeneteket hazavinni 
a hosszú brüsszeli tárgyalások után.
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3. A két nagy táborba nem tartozó 
tagállamok

Sem a nettó befizető tagállamok „like  
minded” egyeztetésein, sem a kohézió bará-
tai országok egyeztetésein nem vettek részt 
a következőkben sorra vett tagállamok, ame-
lyek között akad nettó befizető és nettó ha-
szonélvező is. 

A belgák és a luxemburgiak, bár teljesen in-
dokoltan részt vehettek volna a nettó befizetők 
együttműködésében, nem akarták a főösszeg 
csökkentését, továbbá az uniós intézmények 
jelenléte miatt a most tárgyalt közvetlen költ-
ségvetési transzfereken felül közvetetten na-
gyon komoly „hasznot húznak az egyesült 
Európából”. Ezen országok eredményei nem 
is mutatnak olyan egyértelmű és hasonló ké-
pet, mint a két nagy szekértábor tagjaié, en-
nek okai leginkább elhelyezkedésükben és mé-
retükben keresendő.

Belgium kohéziós támogatásai és közvetlen 
kifizetései csökkentek a mostani időszakhoz 
képest, előbbi esetében sikerült plusztámoga-
tást kiharcolni a gazdasági válságban leginkább 
kitett két belga tartomány, Limburg és Valló-
nia részére. A vidékfejlesztési boríték Belgium 
esetében is nő 2007–2013-hoz képest. A bel-
ga befizetések 5 százalékkal emelkedtek, de 
a hagyományos saját források (TOR) besze-
dési kulcsának 20 százalékon való rögzítése 
nagy nyereség számukra is. A belga nettó po-
zíció jelentősen (kb. 30 százalékkal) romlott 
a mostani időszakhoz képest, bár a fent emlí-
tett közvetett haszon valószínűleg kiegyensú-
lyozza ezt a veszteséget.

Luxemburg tekintetében szintén csökken a 
kohéziós támogatások és a közvetlen kifizeté-
sek szintje, ellenben növekszik a vidékfejlesz-

tési boríték. A belgákhoz hasonlóan a luxem-
burgi befizetések is növekednek a következő 
költségvetési időszakban. Így az ő nettó po-
zíciójuk romlik a legjobban a nettó befizető 
tagállamok között. Itt a belgákhoz hasonló-
an meg kell jegyezni, hogy azért az uniós in-
tézmények jelenlétéből közvetetten jelentősen 
profitálnak. Ettől függetlenül egy főre vetítve 
továbbra is Luxemburg az uniós büdzsé leg-
nagyobb befizetője.

Írország kohéziós támogatásai 10 százalék-
kal növekednek a következő időszakban, első-
sorban a gazdasági válság hatásai miatt. A borí-
tékon belül sikerült plusztámogatást kiharcolni 
a „Border, Midland and Western” régiónak, il-
letve az Észak-Írország és Írország határának 
és a két ország közötti együttműködés előse-
gítésére dedikált PEACE program részére is. 
A közvetlen kifizetések összege Írország ese-
tében is csökken, de ezt nem kompenzálja a 
vidékfejlesztési borítékuk, hiszen az is apadni 
fog. Az ír befizetések – megint csak a gazda-
sági válság hatásai miatt – közel 30 százalék-
kal mérséklődni fognak, de az ír nettó pozí-
ció így is majdnem hasonló mértékben romlik 
2007–2013-hoz képest.

Ciprus kohéziós támogatása jelentősen fogy 
2014 és 2020 között, pedig sziget mivoltukra 
apellálva még plusztámogatást is kaptak a tár-
gyalások végén. A közvetlen kifizetések össze-
ge jelentősen megnő Ciprus esetében, ugyan-
akkor a vidékfejlesztési támogatások majdnem 
ilyen arányban csökkennek. Ez összességében 
azt jelenti, hogy a 2007–2013-as időszakban 
éppen hogy, de nettó befizetőnek számító Cip-
rus a következő költségvetés idején egyértelmű 
haszonélvező lesz, elsősorban annak köszön-
hetően, hogy a ciprusi gazdaságot is érzéke-
nyen érintette a gazdasági válság.  
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A gazdasági krízis rámutatott ez Európai Unió 
bankrendszerének sérülékenységére, arra, hogy 
az egyik tagállam bankjánál megjelenő problé-
ma könnyen átgyűrűzhet más országokra, ve-
szélyeztetve ezzel a betétesek és a befektetők 
vagyonát. A tagállamok legtöbb esetben egye-
di nemzeti intézkedésekkel próbálták enyhíte-
ni a káros hatásokat. 

Felismerve a veszélyt, európai szinten 2009-
ben elindult a problémák okát és a lehetséges 
megoldást kereső szakértői munka. Az Euró-
pai Unió vezető tagállamainak célja az átfo-
gó reformok révén megvalósuló stabilizáció, 
a gazdaság motorjaként ható befektetői biza-
lom gyors helyreállítása volt. 

Az Európai Unió globális szinten vezető sze-
repet vállalt magára a G20-ak keretében meg-
fogalmazott kötelezettségvállalások végre-
hajtásában, valamint – a pénzügyi reformra 
vonatkozó ütemtervével – élen jár az ezek-
kel összefüggő reformok megvalósításában is. 

A tanulmány első része a problémák azono-

sításának folyamatát, a válságkezelés első for-
gatókönyveit, illetve a jogalkotási munka első 
fázisát mutatja be. Az előzmények ismerteté-
sét a szabályozási folyamat jelenlegi állásának 
felvázolása követi, amelyből kiderül, hogy a 
munka ma is a válság kezdetén felismert hi-
bákból táplálkozik, bár súlypontjai időről idő-
re átrendeződnek, az elégtelennek bizonyult 
reformok helyébe újabb tervek, víziók lépnek.  

1. Előzmények

Az Európai Bizottság 2008 októberében szakér-
tői csoportot hozott létre Jacques de Larosière1 
vezetésével annak vizsgálatára, milyen módon 
lehet megszüntetni az európai pénzpiaci fel-
ügyeleti rendszer széttöredezettségét, és mi-
lyen ellenőrző funkciókat lehet megvalósítani 
európai szinten. A szakértői csoporttól konk-
rét javaslatokat vártak az európai pénzügyi fel-
ügyeleti rendszer megújítására. A javaslatnak 
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CZENE KATALIN* 

A pénzügyi szolgáltatások európai szabályozásának 
folyamata a gazdasági válság kezdetétől napjainkig

Az Egyesült Államok ingatlanpiacát sújtó válság kiteljesedése és 2008-as európai 
begyűrűzése rávilágított a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának hiányossága-
ira. A helyzet globális és európai szinten is azonnali fellépést igényelt a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása érdekében. A pénzügyi piacok valamennyi szeg-
mensét érintő probléma felületi kezelés helyett csak átfogó reform révén vált ke-
zelhetővé. Különösen nagy feladat előtt álltak az Európai Unió tagállamai, amelye-
ket eltérően érintett a krízis első hulláma. A szuverenitásukat egyre inkább féltő 
tagállamokban tudatosítani kellett a helyzet súlyosságát, a közös valutát fenyege-
tő veszélyt, ezzel kikényszerítve a közös fellépést. Késlekedésre nem volt lehető-
ség, az állampolgárok adójából finanszírozott stabilizáló intézkedések ellenére a 
tagállamokat sújtó gazdasági válság elmélyült, az Európai Unió versenyhátránya 
globális szinten egyre nőtt.   

*  A szerző a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának munkatársa. A cikkben kifejtett gondolatok nem a 
Külügyminisztérium álláspontját tükrözik.

1   A Nemzetközi Valutaalap egykori vezérigazgatója.

SZEMLE
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figyelembe kellett vennie az egységes piac re-
alitásait és a határon átnyúló pénzügyi szolgál-
tatásnyújtás kihívásait. A csoport 2009. febru-
ár 25-én mutatta be az Európai Bizottságnak 
jelentését, amely áttekintette a pénzügyi vál-
sághoz vezető folyamatot, megvilágítva a leg-
főbb okokat: 
•  sok tekintetben hiányos európai szabályo-

zás, vagyis túl sok tagállami eltérési lehe-
tőség az egyébként közösen megállapított 
szabályoktól;

•  a pénzügyi vállalatok irányításában tapasz-
talható személyi, funkcionális összeférhetet-
lenség, illetve a javadalmazási rendszerben 
mutatkozó anomáliák, amelyek a rövid távú 
haszonszerzést lehetővé tették, de kizárták 
a hosszú távú befektetői gondolkodás érvé-
nyesülését, amely a fogyasztói bizalom erő-
sítésének is nélkülözhetetlen eleme.

Az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatások sza-
bályozását célzó munkáját ezt követően alapve-
tően a Larosière-csoport által feltárt problémák 
orvoslása határozta meg. A 2010-ben közzé-
tett bizottsági közlemény felvázolta a következő 
évek szabályozási menetrendjét. Több új jogsza-
bály megalkotására, illetve számos már létező 
irányelv vagy rendelet módosítására tett javas-
latot, az alábbi célkitűzések mentén:
•  a pénzügyi szektor szigorúbb felügyelete;
•  a bankbetétek tulajdonosait védő szigorúbb 

fogyasztóvédelmi szabályok; 
•  szigorúbb tőkekövetelmények előírása a pénz-

ügyi intézmények számára;
•  hatékonyabb határon átnyúló válságkezelés 

a bankszektorban;
•  a hitelminősítések megbízhatóságának erő-

sítése;
•  a tőkepiaci transzparencia növelése;
•  a pénzügyi eszközök piacainak hatékonyabb 

szabályozását és a piaci visszaélések vissza-
szorítását célzó jogszabályok megalkotása.

A fenti célokat megvalósító jogszabályok egy 
része az elmúlt két és fél év során megszüle-

tett, a tagállami jogalkalmazás részévé vált. 
Mások a jogalkotási eljárás különböző fázisá-
ban járnak, illetve a pénzügyi piacok bizton-
ságosabbá tételét célzó reformok újabb gene-
rációjaként a közeljövőben látnak napvilágot.

2. Lezárult jogalkotási munka

2.1. A pénzügyi felügyeleti reform

A pénzügyi válság kezelése és a hasonló helyze-
tek megelőzése érdekében az európai állam- és 
kormányfők 2009 nyarán döntést hoztak arról, 
hogy új alapokra helyezik a pénzügyi rendszert 
felügyelő tagállami hatóságok együttműködését. 
A döntést követő jogalkotási munka után, 2011. 
január 1-jén hatályba lépett a pénzügyi felügye-
leti csomag, amely nyomán új európai pénzügyi 
felügyeleti rendszer kezdte meg működését.

Az Európai Unió pénzügyi piacainak makro-
prudenciális felügyeletére, a makrogazdasági 
kockázatok korai felismerésére jött létre az 
Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT). 
Feladata, hogy összefogja a tagállamonként 
végzett makro-felügyeleti tevékenységeket, 
és korai figyelmeztető funkciója révén felhív-
ja a figyelmet azokra a makrokockázatokra, 
amelyeket tagállami szinten esetleg nem érzé-
kelnek. Összekötőként működik a mikro- és a 
makrofelügyeleti szint között, és elemzései ré-
vén útmutatást ad a gazdaságban kialakuló po-
tenciális válsághelyzetek kezelésére.

Az új európai felügyeleti rendszer második 
pillére a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rend-
szere, amely három európai hatóságot hívott 
életre. A hatóságokban a nemzeti felügyeletek 
képviseltetik magukat. Az Európai Bankfelügye-
leti Hatóság (European Banking Authority, EBA), 
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority, EIOPA), az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
(European Securities and Markets Authority, 
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ESMA) az egyes pénzügyi intézmények, azaz 
a mikroprudenciális felügyeletet ellátó tagál-
lami hatóságok munkáját hangolják össze. Ki-
vételes esetben azonban önállóan is eljárhat-
nak, és kötelező erejű határozatot hozhatnak.

2.2. A tőkepiaci transzparencia növelése

2009. szeptember 26-án a G20 pénzügyi ve-
zetői megállapodtak, hogy legkésőbb 2012 vé-
géig minden standardizált OTC derivatív2  ügy-
letet központi szerződő félen keresztül kell 
elszámolni, valamint az ügyletek adatait egy 
központi adattárnak kell jelenteni. Az Európai 
Bizottság ennek megfelelően 2010 szeptem-
berében állt elő a pénzpiacok átláthatóbbá té-
telét célzó jogszabálycsomaggal, amely a nem 
a szabályozott piacokon bonyolított származé-
kos ügyletek (OTC derivatívák), illetve a piacok 
stabilitását veszélyeztető ügylettípusok (hitel-
nemteljesítési ügyletben a shortolás) szabályo-
zásának szigorítását tűzte ki célul.

A short ügyletekről és hitel-nemteljesítési 
csereügyletekről (Credit Default Swap, CDS) 
szóló rendelet 2012. március 14-én, míg az 
OTC derivatívákról és központi értéktárakról 
szóló rendelet (European Market Infrastructure  
Directive, EMIR) 2012. augusztus 16-án lé-
pett hatályba, teljesítve ezzel az európai ve-
zetők G20-as kötelezettségvállalását.

A rendeletek hatálybalépése kulcsfontossá-
gú volt a pénzügyi piacok hatékonyabb, stabi-
labb és átláthatóbb működése szempontjából. 
Egyrészt megteremtették a hatóság és a sza-
bályozó rálátását az ilyen jellegű szerződések-
re, másrészt csökkentették az ilyen ügyletekkel 
járó partnerkockázatot. Egységes szabályozá-
si környezet hoztak létre, annak érdekében, 
hogy az esetleges visszaélésekkel szemben ha-
tékonyan lehessen fellépni az Európai Unióban.

2.3. Az alternatív befektetési alapok kezelőiről 
szóló irányelv 

Az alternatív befektetési alapok a gazdasá-
gi válság kirobbanásához nem járultak hozzá 
közvetlenül, azonban a negatív hatások szét-
terítésében jelentős szerepet játszottak. Befek-
tetési politikájuktól függően ugyanis az alapok 
és azok kezelői különösen érzékenyek a külön-
böző pénzpiaci kockázatokra. 

Az Európai Bizottság 2009. április 30-án 
közzétette az alternatív befektetési alapok3  
kezelőiről (Alternative Investment Fund Ma-
nagers, AIFM) szóló irányelvjavaslatát. Az al-
ternatív befektetési alapok kategóriájába az 
irányelv gyakorlatilag valamennyi olyan befek-
tetési alapot besorolta, amely nem tartozik a 
már harmonizált szabályozás alá tartozó, át-
ruházható értékpapírokkal foglalkozó, kollek-
tív befektetési vállalkozások körébe. 

Az irányelv 2011.  június 8-án lépett hatály-
ba, kialakítva ezzel a biztonságos és harmoni-
zált uniós keretrendszert, amely kiszámítható-
ságot teremtett a befektetők, az üzletfelek, a 
pénzügyi piac más szereplői számára az alap-
kezelők hatékonyabb követése és felügyelete 
révén. Lehetővé tette, hogy engedély birtoká-
ban az alternatív befektetési alapok kezelői az 
Európai Unió egészében nyújthassák szolgálta-
tásaikat és forgalmazhassák alapjaikat.

2.4. A banki tőkekövetelmény szabályozása

A hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
tőkekövetelmény-szabályozását tartalmazó 
CRD (Capital Requirements Directive) irány-
elv hiányosságaira a pénzügyi válság hívta fel 
a figyelmet. A szakértői munka során azono-
sították azokat a területeket, amelyek szabá-
lyozását tovább kell fejleszteni. Mindezek miatt 

2  Over-the-counter, szabályozott piacokon kívüli, ill. tőzsdén kívüli.
3   Alternatív alapnak minősülnek a fedezeti alapok (hedge funds), a magán-tőkealapok (private equity funds), az áru- és 

ingatlan-befektetési alapok (commodity and real estate funds).
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került sor a CRD több területen kezdeménye-
zett, többlépcsős módosítására, amelynek ke-
retében a CRD II a tőkeirányelv elfogadásakor 
nyitva maradt kérdéseket – a szavatoló tőkére 
és a nagykockázat-vállalásra vonatkozó szabá-
lyozást – kívánta európai szinten egységesíteni. 

Az ugyancsak a pénzügyi szektor válság-
kezelésének első hullámába tartozó, 2010.  
novembertől hatályos, G20-as ajánlásoknak 
megfelelően keletkezett CRD III módosító ja-
vaslat célja a kereskedési könyvbe sorolt téte-
lek és az összetett értékpapírosítási pozíciók 
tőkekövetelményének megerősítése, illetve a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások ja-
vadalmazási politikájára vonatkozó elvárások 
uniós szinten történő rögzítése volt.

2.5. Hitelminősítő intézetekről szóló európai 
szabályozás

A 2008-as washingtoni G20-kötelezettség-
vállalásoknak megfelelően, a 2009 szeptem-
berében elfogadott 1060/2009/EK rendelet 
(Credit Rating Agencies Directive, CRA I) rég-
óta tátongó űrt kitöltve szabályozta a hitelmi-
nősítők működését. A rendeletet 2012 végé-
ig kétszer módosították. Először az új európai 
pénzügyi felügyeleti rendszer részét képező 
Európai Értékpapír-piaci Hatóság hitelintéze-
tek feletti kizárólagos felügyeleti jogát kellett 
rögzíteni. Később az euró-adósságválság fej-
leményei világítottak rá arra, hogy a hitelmi-
nősítő intézetekre vonatkozó hatályos szabá-
lyozási keret még mindig nem megfelelő, a 
hitelminősítői tevékenységekhez kapcsolódó 
számos kérdést és a minősítések felhasználá-
sát nem szabályozza kellőképpen. 

A második körös módosítás célja az volt, hogy 
a pénzügyi intézmények befektetési döntéseiknél 
ne hagyatkozzanak vakon a hitelminősítésekre, 
átláthatóbb és gyakoribb államadósság-minősí-
tések szülessenek, illetve nagyobb legyen a hitel-
minősítő intézetek választéka, továbbá megvaló-

suljon függetlenségük szigorúbb értelmezése az 
összeférhetetlenségek felszámolása érdekében.

Ez utóbbi módosítást az Európai Parlament 
2013. januári 16-án tartott plenáris ülése jó-
váhagyta, a hatálybalépés dátuma e cikk lezá-
rásakor még nem ismert.

3. Folyamatban lévő 
jogalkotási munka

2012 elejére nyilvánvalóvá vált, hogy az eddig 
elért, a Larosière-jelentésen alapuló intézkedé-
sek nem elégségesek, gyakran jelentős késés-
sel vagy egyáltalán nem születtek meg. Ezért 
a 2012. május 23-i informális állam- és kor-
mányfői találkozón kiemelt téma volt az euró-
pai növekedés beindítása, Itt merült fel először, 
hogy a pénzügyi rendszer mélyebb integráció-
ja hozzájárulhatna a növekedés gyorsításához, 
egyben újabb fontos lépés lenne a gazdasági és 
monetáris unió megvalósítása felé. 

Az előző részben ismertetett, 2010. óta zaj-
ló, a pénzpiacokat stabilizáló intézkedések el-
lenére a befektetők az európai bankrendszert 
továbbra is kockázatosnak ítélték meg, ami 
magas finanszírozási költségekhez vezetett. A 
drága finanszírozás pedig visszafogta a ban-
kok hitelezési tevékenységét. A szakértők sze-
rint a bankunió felé való elmozdulás egyrészt 
kiszámíthatóbb és centralizáltabb szabályozá-
si környezet megteremtésével orvosolhatja a 
kockázatok egy részét, másrészt erősítheti a 
piacok bizalmát az EU cselekvőképességében.

A bankuniós javaslat egyik központi célja 
annak elérése, hogy megtörje a (tag)államok 
és a bankrendszer kockázatai közötti ördögi 
kört. A globális pénzügyi válság először a bank-
rendszert sodorta csőd közeli állapotba. Több 
tagállam kénytelen volt a költségvetés terhére 
gondoskodni a bajba került bankok feltőkésí-
téséről, ez pedig sok esetben az államadóság 
növekedéséhez vezetett. 
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Az Európai Tanács 2012. június 28–29-i ülé-
sén a tagállamok megvitatták a bankunió, illet-
ve – a harmonizált pénzügyi rendszer szabályo-
zásának kontextusán túlmutatva – a gazdasági 
és monetáris unió jövőbeni további erősítésé-
nek lehetőségeit is.

Ennek kapcsán a Bizottság legelőször az in-
tegrált pénzügyi rendszer, a bankunió javaslat-
csomagját dolgozza ki és terjeszti a tagállamok 
és az Európai Parlament elé. A bankunió meg-
teremtésének négy eleme a következő: 
• betétbiztosítási irányelv;
• bankszanálási irányelv;
• európai egységes felügyeleti mechanizmus;
• egységes szabálykönyv. 
A tervek szerint a fenti javaslatok elfogadá-
sát követően a Bizottság elkészíti az egységes 
bankszanálási alapokra, illetve ezekhez kap-
csolódóan az egységes európai szanálási ható-
ságra vonatkozó koncepcióját is, mellyel ezt a 
két területet is szupranacionális szintre emeli.

3.1. Az európai integrált felügyeleti rendszer4  

A Bizottság 2012. szeptember 12-én hozta 
nyilvánosságra javaslatát az SSM-ről. A jog-
szabálycsomag két rendelettervezetből áll: az 
egyik felügyeleti feladatokkal ruházza fel az 
Európai Központi Bankot (EKB), a másik pe-
dig az Európai Bankhatóság (European Bank-
ing Authority, EBA) létrehozásáról szóló ren-
deletet módosítja.

Az egységes felügyeleti mechanizmus az EKB-
ból és az illetékes nemzeti hatóságokból fog 
állni. A mechanizmus működéséért általános-
ságban az EKB felel: a rendelettervezetek ér-
telmében közvetlen felügyeletet gyakorol majd 
valamennyi euróövezeti bank felett, ugyanak-
kor ezt differenciáltan és a nemzeti felügyele-
ti hatóságokkal szoros együttműködésben te-
szi. Azok az euróövezeten kívüli tagállamok, 

amelyek részt kívánnak venni az egységes fel-
ügyeleti mechanizmusban, szoros együttmű-
ködésre vonatkozó megállapodást köthetnek.

Az EKB monetáris politikai és a prudenci-
ális felügyeleti célkitűzései közötti esetleges 
összeférhetetlenségek kiküszöbölése érdeké-
ben a monetáris politikai feladatok szigorú-
an elkülönülnek majd a felügyeleti feladatok-
tól. Ennek érdekében az EKB-n belül létrejön 
egy felügyeleti tanács, amely a felügyeleti ha-
tározatokat készíti majd elő. A felügyeleti ta-
nácsban az euróövezeten kívüli, de az egysé-
ges felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamoknak teljes és egyenlő szavazati jo-
guk lesz. A rendelettervezetek értelmében a 
felügyeleti tanács határozattervezetei elfoga-
dottnak tekintendők, kivéve, ha az EKB Kor-
mányzótanácsa kifogást emel.

Azon feladatokat, amelyek ellátására az EKB 
nem kap felhatalmazást, továbbra is a nemze-
ti felügyeletek látnák el. Ide tartoznak példá-
ul a fogyasztóvédelemmel, a pénzmosással, a 
pénzforgalmi szolgáltatásokkal és az Unión 
kívüli bankok fiókjaival összefüggő teendők.  
Az EBA lenne továbbra is az illetékes az egy-
séges szabálykönyv kidolgozása és a felügye-
leti gyakorlat konvergenciájának és követke-
zetességének biztosítása ügyében. 

A javaslatok értelmében módosulna az  
EBA-t létrehozó rendelet, többek között a sza-
vazási rend tekintetében, biztosítva ezzel a mél-
tányos és hatékony döntéshozatalt az egysé-
ges piacon belül. A módosítások garantálnák, 
hogy az egységes felügyeleti mechanizmusban 
részt vevő országok ne befolyásolják arány-
talan mértékben az EBA felügyeleti tanácsá-
nak működését. 

Az EKB felügyeleti feladatainak ellátását az 
EKB-ról szóló rendelet hatálybalépése után  
12 hónappal kezdené meg az egységes felügye-
leti mechanizmuson belül.

4  Single Supervisory Mechanism, SSM

EU Tukor 13-01.indd   76 2013.04.30.   8:55:47



A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK FOLYAMATA 77

3.2. A hitelintézetek és befektetési vállalkozá-
sok korai rendezési és szanálási keretrendszere5 

A válság során bebizonyosodott, hogy egy rend-
szerszinten fontos intézmény bedőlése esetén 
az adott tagállamban felmerülő pénzügyi sta-
bilitási problémák könnyen átgyűrűzhetnek a 
többi országba is. Az uniós keret megerősíti a 
nemzeti erőfeszítéseket és biztosítja a szaná-
lási eszközök életképességét Európa integrált 
pénzügyi piacain. 

A javaslat garantálja, hogy a bank kritikus 
funkciói úgy legyenek megmenthetők, hogy a 
csődbe ment pénzintézet átszervezésének és 
szanálásának költségeit a bank tulajdonosai 
és hitelezői viseljék, ne pedig az adófizetők.

A javaslatban szereplő eszközök elkülönülnek 
„megelőzési”, „korai beavatkozási” és „szaná-
lási” hatáskörök szerint, amelyek közül a ha-
tóságok a helyzet romlásához igazodva vá-
lasztják ki az egyre mélyrehatóbb eszközöket.

Az irányelvtervezet kiemelt szerepet játszik 
a bankunió megteremtésében. A szanálási jog-
körök és alapok harmonizációja lehetővé teszi 
egy közös szanálási alap, illetve hatóság létre-
hozását uniós vagy euróövezeti szinten az in-
tegrált felügyelethez kapcsolódóan.

3.3. Betétbiztosítási rendszerek6 

A bankunió megteremtése és a fogyasztói biza-
lom helyreállítása szempontjából is kiemelt je-
lentőséggel bírt a betétbiztosítási rendszerekről 
szóló irányelv felülvizsgálata. A tervezet cél-
ja a betétbiztosítási rendszerek működésének 
módosítása a betétbiztosítás tárgyi és szemé-

lyi hatálya, a kifizetési határidő, a kifizetés fo-
lyamata és módja, a betétbiztosítás működése, 
valamint a betétbiztosítási rendszer finanszíro-
zása terén, így teremtve sokkal hatékonyabb 
kifizetési eljárásokat a tagállami betétbiztosí-
tási rendszerekben, egységesítve a célszintet 
(fedezett betétek 1 százaléka) és maximalizál-
va a kifizetések időtartamát.

3.4. Banki tőkekövetelményekre vonatkozó 
módosító szabályok7 

A tőkekövetelmények szigorítására vonatko-
zó 2.2. pontban már ismertetett munka kö-
vetkező állomása a 2011. július 20-án nyilvá-
nosságra hozott bizottsági javaslat. 

A jogalkotás céljaként egyrészt a nemzetkö-
zi prudenciális elvek8 átültetését, másrészt a 
bankunió létrejöttéhez elengedhetetlen egysé-
ges szabálykönyv megteremtését jelölte meg 
a Bizottság. A CRD IV és a CRR célja a jelen-
leginél rugalmasabb, a gazdasági és pénzügyi 
visszaesésekből következő sokkok elviselésé-
re alkalmasabb bankszektor létrejöttének az 
elősegítése. Ehhez többek között minőségi-
leg és mennyiségileg megerősített tőkehely-
zet, valamint szélesebb likviditási tartalékok 
szükségesek. 

A javaslatok alapvetően makroprudenciális 
indíttatásúak, de két síkon kívánják a pénz-
ügyi rendszer stabilitását erősíteni. Egyrészt 
az egyedi intézmények szintjén teszik ellenál-
lóvá a rendszert az esetleges jövőbeli sokkok-
kal szemben, másrészt pedig a rendszerszinten 
jelentkező fertőzési hatásokat és a prociklikus-
ságot kezelik.

5 Bank resolution regulation, BRR
6 Deposit Guarantee Schemes, DGS
7 Capital Requirement Diredtive, CRD IV./ Capital Requirement Regulation, CRR
8  A Bázeli Bizottság 2010. szeptember 12-én hozta nyilvánosságra a válság kezelésével kapcsolatosan a pénzügyi rend-

szer megerősítéséről szóló javaslatát, amely Bázel III néven vált ismertté. A javaslatcsomag jelentőségét az adja, ho-
gy az elfogadott alapelveket a G20-as országok a 2010. novemberi, szöuli csúcson megtárgyalták, elfogadták és 
kötelezőnek ismerték el magukra nézve, ezáltal azok globális sztenderddé válnak.
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4. A pénzügyi szolgáltatások 
szabályozásának további irányai

A bankunió megteremtését célzó jogszabá-
lyok elfogadása jelenleg minden mást háttér-
be szorító prioritás az Európai Unió pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő döntéshozatala terén. 
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, 
hogy a válság gyökereként megjelölt problé-
mák orvoslásához önmagában nem elegendő. 
Az áhított fogyasztói bizalom újjáéledése, a pi-
acok tartós stabilitásának megvalósulása nem 
lehetséges további területek mélyreható sza-
bályozása nélkül. 

4.1. A bennfentes kereskedelemről és a piaci 
visszaélésekről szóló irányelv9 felülvizsgálata 
és a bennfentes kereskedelemről és a piaci 
visszaélésekről szóló rendelet10 

A javaslat irányelvi része a piaci visszaélések 
esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciók har-
monizálását tűzte ki célul, azáltal, hogy mini-
mum szabályokat ír elő a tagállamok számá-
ra a büntetések tekintetében. Rendeleti része 
az új piaci valósághoz kívánja igazítani az uni-
ós jogszabályokat. A javaslat egyértelművé te-
szi, hogy tilos a piaci visszaélés az árualapú és 
a kapcsolódó származtatott ügyletek piacán, 
valamint megerősíti a pénzügyi és az árupia-
cok szabályozói közötti együttműködést. Szá-
mos intézkedést tartalmaz annak biztosítására, 
hogy a szabályozó hatóságok hozzáférjenek a 

piaci visszaélés felderítéséhez és szankcioná-
lásához szükséges információkhoz.
4.2. A pénzügyi eszközök piacaira vonatkozó 
irányelv11 felülvizsgálata és a pénzügyi eszközök 
piacaira vonatkozó rendelet12 

Az irányelv módosítja a befektetési szolgálta-
tásnyújtás egyes elemeit, a jelenlegi felmenté-
sek körét, a befektetési vállalkozások és a ke-
reskedési helyszínek szervezeti és üzletviteli 
követelményeit, új rendelkezéseket állapít meg 
az adatszolgáltatók engedélyezésére és folya-
matos megfelelési követelményeire, valamint 
harmadik országbeli cégek fióktelepen keresz-
tül történő szolgáltatásnyújtására vonatkozó-
an. A rendelet biztosítja a kereskedési adatok 
nyilvánosságra hozatalát, a tranzakciós jelen-
tések felügyeletekhez való eljuttatását, a klí-
ring lehetőségekhez való diszkriminációmen-
tes hozzáférést, új beavatkozási lehetőséget 
teremt a felügyeletek és az ESMA számára, 
szabályozza a származtatott eszközök szer-
vezett helyszíneken folytatott kereskedését.

4.3. A csomagolt lakossági befektetési termékek-
re vonatkozó új, horizontális jellegű irányelv13  

Mivel a lakossági befektetések piacának volu-
mene eléri a 10 billió (nem milliárd!) eurót, a 
nem megfelelő vagy rossz termékek vásárlása 
gyorsan jelentős problémává nőheti ki magát. 
A bizottsági javaslat célja, hogy a fogyasztók 
tájékoztatása könnyen érthető formátumban 
történjen. A javaslat értelmében a befekteté-
si termékek minden kibocsátójának (pl. a be-

  9 Market Abuse Directive, MAD
10 Market Abuse Regulation, MAR
11 Markets in Financial Instruments Directive, MiFID
12 Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR
13 Packaged retail investment products, PRIPS
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fektetésialap-kezelőknek, a biztosítóknak és 
a bankoknak) minden egyes befektetési ter-
mék vonatkozásában össze kell állítaniuk a ki-
emelt befektetői információkat. Minden egyes 
ilyen dokumentum tájékoztatást nyújt majd a 
termék fő jellemzőiről, valamint az adott ter-
mékben foglalt befektetéshez kapcsolódó koc-
kázatokról és költségekről. A kockázatokra 
vonatkozó információknak a lehető legegye-
nesebbeknek és a lehető legjobban összeha-
sonlíthatóknak kell lenniük, anélkül, hogy túl-
zottan leegyszerűsítenék a gyakran összetett 
termékeket. A javaslat a magánnyugdíjpénztá-
rak mellett a befektetési alapok minden típu-
sa, a biztosításalapú befektetések és a lakos-
sági strukturált termékek esetében írja elő a 
kiemelt befektetői információkat tartalmazó 
dokumentum összeállítását. 

5. A jövőben megjelenő 
jogalkotási javaslatok

A reformok olyan eszközökkel ruházzák fel 
az Európai Uniót, amelyekkel biztosítható a 
pénzügyi piacok megfelelő felügyelete. A sta-
bilabb pénzügyi piacok előfeltételei a növeke-
désnek. Ugyanakkor egyre inkább teret nyer 
a nem banki hitelezési tevékenység, vagy más 
néven, az árnyékbanki tevékenység, amely 
eddig nem képezte kiemelt területét a pru-
denciális szabályozásnak. Az árnyékbanki te-
vékenység fontos szerepet tölt be a pénzügyi 
rendszerben: kiegészítő finanszírozási forrá-
sokat teremt, a befektetőknek pedig alternatív 
befektetési lehetőségeket kínál a bankbetétek 
mellett. Az árnyékbanki tevékenység ugyan-
akkor potenciális veszélyeket is rejt a hosszú 
távú pénzügyi stabilitásra nézve.

A Bizottság 2012. március 19-én közzétett 
zöld könyvében részletesen bemutatja, hogyan 
kezelik a meglévő és tervezett uniós intézkedé-
sek az árnyékbanki tevékenységeket. A tagálla-

mok hatályos intézkedései bizonyos mértékig 
kezelni képesek az árnyékbanki szervezeteket 
és tevékenységeket, azonban az árnyékbank-
rendszer folyamatosan változó jellege miatt, 
illetve felhalmozódó tapasztalataink alapján 
további lépésekre van szükség. Az Pénzügyi 
Stabilitási Tanáccsal, a standardokat kialakító 
szervezetekkel és az érintett uniós felügyeleti 
és szabályozó hatóságokkal egyeztetve, a Bi-
zottság munkája a jelenlegi intézkedések ala-
pos vizsgálatára, illetve az árnyékbankrendszer 
átfogó felügyeletét biztosító, hatékony szabá-
lyozási keretet is magában foglaló megköze-
lítésről szóló javaslat kidolgozására irányul.

Ugyancsak kiemelten fontos az egységes jogi 
környezet megteremtése az értékpapírjog te-
rületén. Az értékpapír-kibocsátás és értékesí-
tés terén végbemenő harmonizáció a befekte-
tővédelmi elvek tiszteletben tartását szolgálná.

A bankszámlára vonatkozó bizottsági jog-
szabálycsomag alapvető gazdasági állampolgá-
ri jogokat érintő, régi hiányt pótló szabályo-
zási terv. Célja, hogy valamennyi uniós polgár 
rendelkezhessen alapszintű fizetési számlával, 
a számlavezetési díjak átláthatók és összeha-
sonlíthatók legyenek, és könnyebb legyen a 
bankszámlaváltás.

6. Összegzés

A globális méretű 2008-as krízis középpont-
jában a pénzügyi szolgáltatások álltak. A vál-
ság különböző problémákra mutatott rá, töb-
bek között a szabályozás hiányosságai, a nem 
eléggé hatékony felügyelet, a piacok átlátha-
tatlansága és a túlságosan összetett termé-
kek tekintetében. A bankszektor stabilitásának 
helyreállítására vonatkozó reformok többsége 
jelenleg a jogalkotási szakaszban van. A válság-
ra adott válaszok egyik legfontosabb eleme a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről szó-
ló jogszabály elfogadása volt. A tőkekövetel-
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mények megújítására irányuló intézkedések 
ugyancsak előrehaladott állapotban vannak. 

A 2010 óta eltel két év tapasztalatait leszűr-
ve, a piacok visszajelzéseiből kiindulva léphet 
a pénzügyi piacok szabályozása egy még ma-
gasabb szintre, a pénzügyi integráció megte-
remtésének szintjére.

Összességében a reformok megteremtik az 
Európai Unió területén a pénzügyi rendszer, 
illetve annak intézményei hatékony felügyele-
tét. A stabil pénzügyi piacok hozzájárulnak a 
növekedéshez, a belső piac egységének meg-
teremtéséhez, ezáltal az EU versenyképessé-
gének növeléséhez.
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„Stabilitás, növekedés 
és munkahelyteremtés”

Az ír elnökség munkája, mint említettük, a fen-
ti célrendszer mentén kategorizálja a prioritást 
élvező jogalkotási dossziékat2.

A stabilitás biztosítása érdekében az el-
nökség dolgozik a bankunió megteremtésén 
és az Egységes Felügyeleti Rendszer (Single  
Supervisory Mechanism, SSM) felállításán, amely 
az állam- és kormányfők 2012. júniusi döntésé-
nek értelmében előfeltétele az Európai Stabilitá-

si Mechanizmusból történő közvetlen bankfel-
tőkésítés lehetőségének. 2013. február végén 
az elnökség áttörést ért el az Európai Parla-
menttel folytatott trilóguson a tőkekövetel-
mények új szabályozásának kérdésében (CRD 
– Capital Requirements Directive – IV), amely 
az épp létrehozás alatt álló pénzügyi felügye-
let egységes szabálykönyvének egyik megha-
tározó eleme. A pénzügyi szolgáltatások te-
rén az elnökség megállapodást kíván elérni 
a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet 
és irányelv (Markets in Financial Instruments  

81

TÓTH SZABOLCS* 

Az ír elnökség néhány sajátossága

A hetedik ír soros EU-elnökség programjának első mondata a következőképpen 
hangzik: „2013 új időszakot hoz az Európai Unió kilábalást célzó törekvéseiben.” 
A Tanács ír elnöksége arra készül, hogy fenntartja a stabilitást és biztosítja, hogy 
mindez a munkahelyeket és a növekedést szolgálja. Ennek fényében az ír elnökség 
a „Stabilitás, növekedés és munkahelyteremtés” (Stability, Growth and Jobs) hármas 
célját tűzte zászlajára elnökségi jelmondataként. A mondanivaló tekintetében nagy 
meglepetések nem érhetnek minket, hiszen a stabilitás biztosítása, illetve a növe-
kedés és a munkahelyteremtés elősegítése eddig is az európai gazdaságpolitika fó-
kuszpontjában állt. A stabilitás megalapozásának érdekében került sor a gazdasági 
kormányzás eszközrendszerének megerősítésére, majd pedig erre alapozva a való-
di Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) megteremtésére irányuló folyamat elindítá-
sára. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a válság súlyosan visszavetette az 
Unió tagállamai többségének növekedési kilátásait, ezért a stabilitás elsődleges cél-
jának elérésén túl uniós szintű lépésekre is szükség van a növekedés beindításának 
érdekében. Ennek tudatában fogadták el például az állam és kormányfők 2012 jú-
niusában a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumot, amely egységes keretbe 
gyűjti össze azokat a kérdéseket, amelyekben előrelépésre van szükség. Az elnök-
ség célrendszere tehát nem új, viszont továbbra is releváns, hiszen a stabilitás tö-
rékeny, 2012-ben az Unió gazdaságának egésze újra visszaesett, a növekedési kilá-
tások rosszak, a munkaerő-piaci helyzet – különösen a fiatalkorúak elhelyezkedési 
problémái miatt – továbbra is borús. Ebben a helyzetben vállalkozik az ír elnökség 
arra, hogy kilábaló tagállamként bábáskodjon azon elnökségi prioritásként megfogal-
mazott jogalkotási dossziékon, amelyek az Unió egészének kilábalását szolgálhatják. 
A továbbiakban röviden áttekintjük az elnökségi célrendszert és az eddig elért 
eredményeket1, továbbá kísérletet teszünk arra, hogy az ír elnökséget kontextus-
ba helyezve bemutassuk azokat a sajátosságokat, amelyek az elnökséget jellemzik.

*  A szerző cserediplomataként vesz részt az ír elnökség munkájában. A cikkben kifejtett gondolatok nem a Külügymi-
nisztérium álláspontját tükrözik.

1  A cikk írásakor (2013. március 1.) az ír elnökség mintegy harmada eltelt. 
2  Az ír elnökség részletes programja elérhető az alábbi linken: http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-

the-presidency/programme-and-priorities/
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Directive- Markets in Financial Instruments Re-
gulation, MiFID/MiFIR) kapcsán is. Az elnökség 
közreműködött a „kettes jogszabálycsomagról” 
történt megegyezés elérésében, amellyel az utol-
só építőelem is a helyére került a gazdasági kor-
mányzás reformfolyamatában. Szintén a stabi-
litást szolgálja az európai szemeszter jelenlegi 
ciklusának levezénylése. Az állam- és kormány-
fők sikeres megállapodása februárban a követ-
kező többéves pénzügyi keretről előfeltétele 
volt annak, hogy az elnökség ebben a kérdés-
ben megkezdhesse az egyeztetést az Európai 
Parlamenttel, valamint előmozdíthassa a majd-
nem 70 jogalkotási elem tárgyalását (Horizon 
2020, közös agrárpolitika, kohéziós rendelet), 
amelyeket a többéves pénzügyi keret (multian-
nual financial framework, MFF) foglal keretbe. 

A növekedés és a munkahelyteremtés elő-
mozdítása érdekében az elnökség célja a bel-
ső piac további mélyítése az első egységes bel-
ső piaci intézkedéscsomag (Single Market Act) 
nyitva maradt jogalkotási elemeinek lezárásán 
keresztül. Emellett segíteni kívánja a gazdasá-
gi növekedés egyik fő motorját jelentő kis- és 
középvállalkozások (kkv) működését. A fiatal-
korúak munkanélküliségének problémájára az 
elnökség kiemelt ügyként tekint, a probléma 
kezelésére sikerült megállapodást elérni a fog-
lalkoztatási miniszterek február 27-i tanács-
ülésén (EPSCO) a fiatalkorúak számára bizto-
sított garancia (Youth Guarantee) kérdésében. 
Az elnökség továbbá elő kívánja mozdítani a 
digitális belső piac megteremtésének ügyét, és 
megállapodást kíván elérni az adatvédelmi cso-
maggal kapcsolatban is. A kereskedelem fel-
lendítése ugyancsak a kiemelt kérdések között 
szerepel, amelyhez elengedhetetlen további sza-
badkereskedelmi egyezmények megkötése. Kü-
lönösen nagy jelentősége van a 2013. február 
13-án megkezdett tárgyalásoknak az Egyesült 
Államokkal, amely a Bizottság becslése szerint 
mintegy évi fél százalékkal járulhat hozzá az 

Unió egészének gazdasági teljesítményéhez.3 
Az elnökség célja, hogy június végéig megálla-
podást érjen el a Tanácsban a tárgyalási man-
dátumról. Szintén fontos témaként szerepel az 
elnökség napirendjén a közös agrárpolitika, a 
közös halászati politika és a bővítés kérdése is. 

Az elnökségi prioritások áttekintését köve-
tően térjünk át azokra a sajátosságokra, ame-
lyek az ír elnökséget jellemzik.

40 éves EU-tagság 

2013-ban Írország uniós tagságának 40. évfor-
dulóját is ünnepli, amely időszak alatt immáron 
hetedszer tölti be a Tanács soros elnöki tisztét. 
1973-ban az Egyesült Királysággal és Dániával 
az Európai Közösségekbe lépve a legszegényebb 
tagállamnak számított. Az elmúlt negyven év és 
különösen a válság előtti gazdasági csoda, a 90-
es években kezdődött „kelta tigris” időszaka je-
lentősen átalakította az országot, az egy főre 
jutó GDP 1973 óta csaknem megharmincszo-
rozódott. Írország fejletlen gazdaságból a világ 
egyik legrugalmasabb, high-tech, exportorien-
tált gazdaságává vált. A gazdaságilag erőteljesen 
Nagy-Britanniától függő országnak sikerült diver-
zifikálnia kereskedelmi partnereit. Az 1973-tól 
2008-ig terjedő időszakban kapott mintegy 17 
milliárd eurónyi strukturális támogatás segített 
az ország infrastruktúrájának újjáépítésében. Az 
elmúlt negyven év sikerére azonban árnyékot vet-
nek a jelen gazdasági nehézségei. (Gilmore 2013)

„Programország”

Az ír elnökség egyik sajátossága, hogy először 
tölti be egy EU–IMF program alatt lévő euró-
övezeti tagállam az Európai Unió soros elnöki 
tisztjét. Írországra 2008 szeptemberében csa-
pott le a válság első hulláma. A pénzügyi krízist 

3 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-states/
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később szuverén adósságválság követte, amely-
nek nyomán a „kelta tigris” korszaka – egyelő-
re – véget ért. Javarészt a pénzügyi összeomlás 
miatt, az ország költségvetési hiánya 2010-re a 
GDP 30,9 százalékára4 emelkedett, és lehetet-
lenné vált a piaci finanszírozása. Ennek kiváltá-
sára és a bankrendszer megmentésére Írország 
2010 novemberében összesen mintegy 85 mil-
liárd euró nagyságú segélycsomagot kapott.5

A GDP-arányos államadósság 2008 óta meg-
háromszorozódott, várhatóan 2013-ban a GDP 
122,2 százalékos szintjén tetőzik6. A 2012 vé-
gén mintegy 192 milliárd euróra rúgó állam-
adósságból mintegy 28 milliárd eurót tettek 
ki azon kötvények (promissory note), amelye-
ket az ír állam a 2010-ben összeomlás szélére 
sodródott AngloIrish Bank és az Irish Nation-
wide Building Society feltőkésítésére fordított. 
Ezeket a pénzintézeteket az IBRC (Irish Bank  
Resolution Corporation) állami válságkezelő 
vállalat égisze alatt államosították. A megoldás 
meglehetősen drága volt, hiszen a kötvényeket 
az ír állam 8,2 százalékos kamattal bocsátotta 
ki, 7–8 éves lejárati idővel. Az első részletfi-
zetést követően 2023-ig évente 3,06 milliárd 
eurót kellett volna kifizetnie az ír államkincs-
tárnak. Ez a fizetési kötelezettség csak 2031 
után csökkent volna. Az EU–IMF segélycsomag 
részeként vállalt megszorítások és a gazdasá-
gi visszaesés közepette a 2011-ben felálló új 
kormány egyik fő célkitűzése az volt, hogy va-
lamilyen megoldást találjon a kötvények kivál-
tására. Nem meglepő tehát, hogy az elnöksé-
gi félév EU-zászlajának ünnepélyes felvonása 
után az adósságszerkezet átalakítása tovább-
ra is kiemelt helyen szerepel az ír politikában, 
különösképpen azért is, mivel a következő ka-
matfizetés március végén lett volna esedékes. 

A kormány február 7-én bejelentette, hogy az 
IBRC-t likvidálja, és a vitatott kötvényeket hosszú 
lejáratú állampapírokra cseréli. Ezzel gyakorla-
tilag a 7–8 éven belül jelentkező finanszírozási 
szükségletet 34–35 évre tolta ki. A következő 
két évben az intézkedések nyomán 1 milliárd 
euróval kevesebb lehet a hiány. A konstrukciót 
az Európai Központi Bank is tudomásul vette. 

A pénzügyi válság örökségének másik eleme 
a banki eszközökre nyújtott teljes körű garan-
cia idén márciusi megszüntetése, amelyet még 
2008 szeptemberében az akkori kormány azért 
vezetett be, hogy megnyugtassa a betéteseket, 
és ne kerüljön sor a banki részvények továb-
bi zuhanására, illetve tömeges betétkivonásra. 

A takarékoskodás fontossága az elnökség 
írországi megítélését is nagyban befolyásolja. 
Egy folyamatos költségvetési kiigazítás súlya 
alatt működő „programország” a közvélemény 
szemében nem engedhet meg magának pazar-
ló elnökséget. Ennek tudatában az előzetes 
becslések szerint a jelenlegi elnökség költsége 
mintegy 60 milliárd euróra rúg, amely hozzá-
vetőleg 50 milliárd euróval kevesebb, mint a 
legutóbbi, 2004-es soros ír elnökség számlája.

Kilábaló ország, kilábaló Európa

Mint ahogy az Európai Bizottság legújabb gaz-
dasági előrejelzése rámutat7, a gazdasági és 
pénzügyi válság még mindig érezteti negatív 
hatását, az Európai Unió néhány tagállamában 
nem sikerült elkerülni a recesszió második hul-
lámát. Ugyan 2012 nyara óta az euróövezet 
jövőjét érintő feszültségek sokat mérséklőd-
tek, azonban ez a stabilizálódás még nem jelent 
meg a reálgazdaságban. A 2012. évi végleges 

4 Forrás: AMECO
5  A mentőcsomaghoz az IMF, az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus (European Financial Stabiliy Mechanism, 

EFSM) és az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (European Financial Stability Facility, EFSF) fejenként 22,5 milli-
árd euróval járult hozzá. További 17,5 milliárd euró állt rendelkezésre az ír nemzeti nyugdíjalapból (Treasury and  
National Pension Reserve Fund).

6 Forrás: AMECO
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Irodalom

AMECO – az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN)  
makrogazdasági adatbázisa:
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm

Európai Bizottság, “Winter forecast 2013 – The EU economy: gradually overcoming  
headwinds”, European Economy I/2013, 2013. február 22. Link:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

European Central Bank (ECB) – http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html
Gilmore, E., “EU membership crucial for our economic future”, The Irish Times, 2012.  

december 31., Letöltés dátuma: 2013. március 1. Link:
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/1231/1224328278554.htm

növekedési adatok szerint a gazdasági vissza-
esés az euróövezetben 0,6 százalékos, az EU-
ban 0,3 százalékos volt. 2013-ra is csak lassú 
kilábalást jelez előre a Bizottság. A sérülékeny 
pénzügyi stabilitást azonban még mindig szá-
mos kockázati tényező áshatja alá. Elég, ha 
az olasz választási eredményekre gondolunk, 
amely a Mario Monti által elkezdett reformfo-
lyamat megakadásával és tartós kormányozha-
tatlansággal fenyeget. Még mindig tisztázatlan 
Ciprus helyzete, amely egyes sajtóértesülések 
szerint a GDP-je 100 százalékának megfelel-
tethető nagyságú segélycsomagra szorul. 

Mindez az ír elnökség szempontjából is alap-
vető fontosságú, hiszen kérdés, hogy a GMU 
szerkezetében esetlegesen megjelenő újabb re-
pedések milyen hatással lesznek az ír elnök-
ség munkájára és egy másik, de szintén fontos 
megvilágításban, az ír kilábalásra. 

Az ír gazdaság éledezés jeleit mutatja. A várt-
nál jobb teljesítmény miatt a 2012-es növeke-
dési számot a Bizottság a korábbi 0,4 százalé-
kos bővülésről 0,7 százalékra növelte, ezzel az 
ország azon szerencsés tagállamok klubjába ke-
rült, amelyek elkerülték az újabb visszaesést. A 
Bizottság előrejelzése szerint a belső fogyasztás 
lassan éledezik, és fokozatosan hozzájárulhat a 
GDP növekedéséhez (Európai Bizottság 2013). 

Az ír hosszú lejáratú kamatok a 2007-es, válság 
előtti szintre csökkentek (ECB). Két sikeres rövid 
lejáratú kötvénykibocsátás és egy 2017-es lejára-
tú állampapír-aukció jelzi, hogy az ország kész az 
állampapírpiacra történő fokozatos visszatérésre. 

Záró gondolatok

Mint láthattuk, az ír soros EU-elnökség néhány 
fontos sajátossággal bír. A 40 éves EU-tagság 
évfordulójának ünneplése egybeesik az immá-
ron hetedik soros elnökség levezénylésével. Elő-
ször kerül sor arra is, hogy egy súlyos pénzügyi 
és gazdasági válságon túlesett, EU–IMF segély-
csomagban részesült euróövezeti tagállam lát-
ja el a soros elnöki tisztet. Írország a válságból 
történő kilábalásán túl az Unió egészének kilá-
balásán munkálkodik, megfogalmazza a „Sta-
bilitás, növekedés és munkahelyteremtés” cél-
rendszerét. Mindez azt is jelenti, hogy Írország 
tagállami prioritásai és elnökségi céljai gyakran 
egybeesnek, hiszen az ír érdek és az európai ér-
dek is hasonló. Az elnökség munkájáról jelenleg 
még korai ítéletet mondani, hiszen még a felé-
hez sem érkezett az elnökségi félév, ugyanakkor 
az ambiciózus célok elérésével Írország méltó-
képpen ünnepelheti 40 éves uniós tagságát is. 

7. Európai Bizottság 2013
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