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Ódor BálinT–Sinka láSzlÓ*

Magyar Európa-pol i t ika 2010–2014:  
kihívások és  eredmények1

Amennyiben uniós tagságunkat az elemzés megkönnyítése érdekében szakaszok-
ra kívánjuk osztani, a logikus lépés alighanem két szakasz megkülönböztetése: a 
csatlakozás és az uniós elnökségünk közötti első szakaszt és az elnökség óta el-
telt időszakot kell megkülönböztetni. Ezt a szakaszolást, különbségtételt az in-
dokolja, hogy először az Európai unióhoz történt csatlakozásunk eredményezett 
jelentős, minőségi változást Európa-politikánkban és belső viszonyainkban, má-
sodszor azonban – ha nem is ekkora mértékben – uniós elnökségünknek köszön-
hetően sikerült az Eu-kapcsolatainkat új minőségbe helyezni. Ebben a cikkben a 
második szakaszra koncentrálunk, noha elkerülhetetlen az összehasonlítás a csat-
lakozásunk utáni helyzettel, hiszen a változások mértéke és milyensége csak így 
érthető meg. indokolt továbbá helyenként az összehasonlítás azért is, mert el-
nökségünk egyben markáns koncepcióváltást is jelentett. Bemutatjuk a magyar 
Európa-politika által követett alapelveket és célkitűzéseket, az első magyar soros 
uniós elnökség eredményeit, a magyar kormánynak az Európai Bizottsággal, il-
letve egyéb európai és uniós intézményekkel folytatott párbeszédét a 2010 után 
elfogadott magyarországi törvények tárgyában, illetve az elnökség után elért leg-
fontosabb eredményeket.

1. Új Európa-politika a gyakorlatban

A négyéves időszak elején, 2010-ben, az új kormány röviden szólt a kormány programjában a 
külpolitikai és Európa-politikai célokról és eszközökről. A külpolitika vonatkozásában: „…ma-
gyarországnak erős kormányra van szüksége, amelyben megbízhatnak az emberek itthon és 
külföldön egyaránt, és amely képes helyreállítani magyarország tekintélyét, hogy újra tisztelet 
övezze a világban, ismét legyen hitele és nemzetközi befolyása. magyarország új kormányának 
a nemzeti ügyek sikere érdekében fontos feladat lesz megújítani szövetségét a nyugattal, erő-
sebb kapcsolatokat teremteni Amerikával, és új alapokra helyezni viszonyát a keleti országok-
kal is, és hazánkat meghatározó szereplővé tenni egy közép-európai együttműködésben. Hisz-
szük, hogy képesek leszünk közös értékeinket a nemzeti ügyek politikáját megvalósító, erős 
kormányzással érvényesíteni, és akkor magyarországot ismét tisztelni fogja a világ”; az euró-
pai források felhasználásról egy külön rész szól, ebből kiemeljük: „az Új széchenyi-terv kere-
tében az uniós forrásokat át kell csoportosítani a növekedéspárti, munkaközpontú gazdaság-
politikát szolgáló területekre, és a források felhasználásánál olyan rendszert kell kialakítani, 
amely képes gyorsan felhasználni az uniós forrást2”.

*  ódor Bálint a külügyminisztérium Eu ügyekért felelős helyettes államtitkára, sinka lászló a külügyminisztérium  
főosztályvezetője. 

1  A cikk a külügyi intézet kiadványában is megjelent tanulmány szerkesztett változata. 
2   A nemzetközi Együttműködés Programja: külpolitika (16. old.), uniós források felhasználása (35–36. oldal):  

http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf
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A 2010-ben felállt új kormány alapvető változásokat hozott mind magyarország Európa-politi-
kai megközelítésében, mind az érdekérvényesítés eredményességében. Az Európa-politikát több 
szempontból kellett újrafogalmazni. Erősíteni kellett a magyar érdekérvényesítést, megközelíté-
sünket emellett az európai válság kontextusába kellett helyeznünk. A válságot nem csupán az eu-
róövezet pénzügyi és strukturális válságaként definiáltuk, hanem egy összetettebb legitimációs, 
bizalmi és politikai válságként is. A fentiekből következett, hogy az európai integrációban a vál-
ságból való kilépés miatt szükségessé vált magyarországi reformok elfogadtatásának eszközeit 
is kerestük, továbbá olyan szempontból viszonyultunk az új uniós kezdeményezésekhez, hogy 
azok milyen mértékben járulnak hozzá magyarország versenyképességének a megerősítéséhez 
az átalakuló európai integráció kontextusában. 

Európai uniós kérdésekben a következő markáns elveket képviseltük hitelesen és követke-
zetesen: az uniós jogi keretek és hatáskörök tiszteletben tartása; a tagállamok közötti egyen-
lő elbánás biztosítása, hogy a kölcsönös bizalom megőrzése érdekében elkerüljük a kettős 
mérce látszatát is; a legfontosabb uniós vívmányok megőrzése; az euróövezet válságának a 
megoldásához az euróövezeten belül szükséges intézkedések egyértelmű támogatása; az uni-
ós jog és intézményrendszer integritásának megőrzése; a jogok és kötelezettségek egyensú-
lyának a biztosítása az euróövezet és az övezeten kívüli országok vonatkozásában, a dezin-
tegrációs folyamatok elkerülése; új együttműködések nyitottsága a nem euróövezeti országok 
számára is, az új területeken elinduló együttműködésekhez történő későbbi csatlakozás lehe-
tőségének a biztosításával.

Az elmúlt négy évben minden olyan uniós jogalkotási tervezetet és politikai kezdeményezést 
támogattunk, amely hozzájárult a magyar versenyképesség erősítéséhez, és biztosította azt, 
hogy az unió eddigi legfontosabb vívmányait megőrizzük, ne építsük le a magyarország szá-
mára releváns eredményeket. Egy jól működő, hatékony, a valós problémák megoldását célzó, 
az uniós jogra épülő, a hatásköröket maximálisan tiszteletben tartó uniós intézményekkel és 
a közösségi módszer alapján működő, más szóval erős Európai unióban vagyunk érdekeltek.

magyarország az elmúlt négy évben azt is egyértelművé tette, hogy melyek azok a politi-
kai területek, ahol meg akarja őrizni a szuverenitását, és nem kívánja azt a többi tagállammal 
közösen gyakorolni, mindamellett hogy támogatjuk a tagállamok egy csoportja együttműködé-
sét ezeken a területeken, amennyiben erről megállapodnak a fent leírt elvek tiszteletben tartása 
mellett. A gazdaságpolitika és a szociálpolitika területén fontos az ország jelenlegi mozgáste-
rének és a magyar gazdaságpolitika által alkalmazott eszközrendszernek a megőrzése. A vál-
ság kontextusában nem szerepelt napirenden az euróövezethez történő csatlakozásunk. 2010 
és 2014 között e téma csak olyan összefüggésben merült fel, hogy mely feltételek teljesítése 
szükséges a kérdés napirendre kerüléséhez. Az euróövezet válságának a megoldása, az uniós 
átlaghoz történő magyar felzárkózás gyorsasága, a versenyképességünk alakulása jelentek meg 
ilyen feltételként. Az elmúlt négy évben ugyanakkor nem vetődött fel, hogy bevezessük az eu-
rót, mint ahogy ez megtörtént az euróövezetbe 2014-ben belépett lettország és az euróöve-
zetbe tartó litvánia esetében. fontos ugyanakkor rámutatni, hogy magyarország sokat haladt 
előre a maastrichti konvergenciakritériumok teljesítése területén. míg 2010-ben csak egy kri-
tériumot teljesítettünk (a hosszú távú kamatláb feltételét), addig jelenleg a  költségvetési hi-
ányra és a kamatlábra vonatkozó kritériumok teljesülnek, az infláció a referenciaérték közelé-
ben van, és az államadósság is folyamatosan csökken. 
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2. Magyarország első soros elnöksége

2014-ben visszatekintve arra, hogy milyen feladatot jelentett magyarország számára az uniós 
elnökség, és milyen hozadékkal járt a feladat sikeres ellátása, megerősíti azt a véleményt, hogy 
egy ország azután válik az unió teljes jogú, nagykorú tagjává, miután levezényelt egy soros el-
nökséget. 

magyarország 2011 első félévében látta el az Eu tanácsának soros elnökségét. időrendben 
a végéről haladva első megállapításunk az, hogy általános (mind hazai, mind brüsszeli, mind 
tagállami) megítélés alapján sikeres és hatékony elnökséget bonyolítottunk le az európai válság 
egyik legtörékenyebb időszakában. Politikai és szakmai szinten is eredményes munkát végzett 
magyarország. A feladatainkat abban a helyes szerepfelfogásban láttuk el, ami előmozdította 
a kompromisszumokat a napirenden szereplő kérdésekben. Összesen 103 ügy zárult le, ebből 
43 az EP-vel közös rendes jogalkotási eljárás keretében (20 első olvasatban, 6 második olva-
satban, és 1 harmadik olvasatban), az elfogadott tanácsi és elnökségi következtetések száma 
pedig elérte a 60-at. A magyar elnökség alatt elfogadott jogszabályok, döntések teljes körű 
felsorolását a magyar elnökségről a külügyminisztérium által közzétett kiadvány tartalmazza3.

Az elnökséget úgy tudtuk sikeresen abszolválni, hogy a féléves időszak évekig tartó felké-
szülési folyamatában számos elmaradással szembesült a 2010-ben megalakuló új kormány. A 
külügyek tanácsa kivételével a tanács 9 formációját elnökölte magyarország, ez a miniszterek 
és államtitkárok részéről érdemi elnökléssel és tárgyalásokkal járó munkát jelentett egy olyan 
időszakban, amikor a hazai jogalkotásban és egyéb teendőkben is óriási túlterheltséggel szem-
besült a kormány és az államigazgatás. 

A magyar elnökség előkészületeinek és lebonyolításának különböző kérdéseit terjedelmi és 
műfaji okok miatt nincs lehetőségünk bemutatni, az alábbiakban egy tömör összefoglaló olvas-
ható. (Az elnökség eredményeiről részletesebb összképet ad a fent említett kiadvány.)

A magyar elnökségi program négy fő prioritás köré épült fel: 1) A gazdasági növekedés elő-
mozdítása a gazdasági kormányzás mélyítésén, a munkahelyteremtésen és a társadalmi befoga-
dás erősítésén keresztül. 2) A többéves pénzügyi keretről elnökségünk után elinduló tárgyalások 
előkészítéseként az uniós politikák (kohéziós politika, közös mezőgazdasági politika) megerő-
sítése. 3) Az unió polgár-közelibbé tétele. 4) A bővítési folyamat előrevitele.

A gazdasági dossziék közül kulcsfontosságú volt az ún. hatos gazdaságirányítási csomag, amely 
tovább szigorította a tagállami költségvetési fegyelem betartását célzó uniós rendelkezéseket. 
A hatos csomag megerősíti a stabilitási és növekedési Egyezmény megelőző és kiigazító ágát, 
bevezeti a makro-egyensúlytalansági eljárást, és összehangolja a tagállamok fiskális keretsza-
bályait. A hatos csomag nemcsak a tagállamok között váltott ki komoly vitákat, hanem az Eu-
rópai Parlamentben is több mint kétezer módosító javaslatot nyújtottak be a képviselők közel 
száz érdemi vitás tartalmi kérdésben. Az elnökség végére sikerült egy olyan kompromisszumot 
kidolgozni, amelyben egyetlen érdemi nyitott politikai kérdés maradt, az ún. fordított minő-
sített többségi szavazás kiterjesztése a stabilitási és növekedési Egyezmény megelőző ágára. 
A magyar elnökség alatt került sor első alkalommal a gazdaságpolitikai koordináció mélyíté-

3   A magyar Eu-elnökség legfontosabb eredményei.  
http://www.mfa.gov.hu/nr/rdonlyres/D6Ef255C-1EBB-4A0f-B9A7-f942B6C1C88B/0/eredmenyek_Hu_web.pdf
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se eszközeként létrehozott európai szemeszter alkalmazására. Az elnökség az unió verseny-
képességének javításához hozzájárult azáltal is, hogy a tanács következtetéseket fogadott el 
a belső piac továbbfejlesztését célzó egységes piaci intézkedéscsomagról és annak 12 kulcsin-
tézkedéséről. kiemelt jelentőségű a romastratégia elfogadása is, amely szintén tanácsi követ-
keztetések formáját öltötte. A stratégia alapján a tagállamoknak 2011 végéig romabefogadá-
si stratégiákat, vagy a romák helyzetének javítására irányuló integrált intézkedési csomagokat 
kellett elfogadniuk. A magyar elnökség felhívta a figyelmet a család stratégiai szerepére és a 
családpolitika fókuszba állításának fontosságára a kedvezőtlen demográfiai folyamatok hosz-
szú távú kezelhetősége érdekében.

Az alább bemutatásra kerülő kohéziós politika és az agrárpolitika mellett az uniós politikák te-
rületén elért eredmények közül ki kell emelni az energiapolitikát, hiszen – az unió történetében 
első alkalommal állam- és kormányfői szinten – stratégiai vitára került sor az energiapolitika 
jövőjéről, meg kellett határozni azokat a lépéseket, amelyek elvezetnek az integrált energiapiac 
megteremtése felé. szintén kiemelt elnökségi feladat volt, hogy új lendületet kellett adni az unió 
bővítési folyamatának; e tekintetben komoly eredménynek számít a Horvátországgal folytatott 
csatlakozási tárgyalások lezárása az elnökségünk utolsó napján. Ezzel üzenetet is kívántunk 
küldeni minden olyan európai ország felé, amely az unió tagja kíván lenni, hogy az egyre szi-
gorodó feltételek teljesülése esetén van perspektíva a teljes jogú tagság elnyerésére. különös 
politikai erőfeszítéseket követelt meg továbbá románia és Bulgária schengeni csatlakozásának 
a kérdése. A két ország azóta sem lépett be az övezetbe, ugyanakkor a magyar elnökség alatt 
kimondta a tanács, hogy mindkét 2007-ben csatlakozott ország teljesíti a schengeni tagság 
technikai feltételeit. A két ország felkészülését kimondó tanácsi következtetéssel egy időben új 
szakaszba lépett a schengeni kormányzás reformja is, amely meghatározott esetekben lehető-
vé teszi a határellenőrzés korlátozott visszaállítását. közép-európai regionális elkötelezettsé-
günk, az együttműködésben rejlő lehetőségek és az átalakuló integrációban felértékelődő szub-
regionális együttműködések jelentőségének tudatában sikerült elfogadni a Duna-stratégiát is, 
amely az unió második makroregionális stratégiája lett.

Az elnökségi felkészülés utolsó időszakában, amely az elnökségi feladatok szempontjából a 
legnehezebb néhány hónap volt, többen úgy fogalmaztak: egy elnökség sikere azon mérhető 
le, hogy az elnökségi programban szereplő célkitűzések mellett a soros elnökség hogyan képes 
kezelni és megbirkózni az előre nem látott eseményekkel, válságokkal. két előre nem látott 
eseményt emelünk ki: az arab tavaszt és a fukusimai katasztrófát. Az arab tavasz külpolitikai 
vonatkozásait nem a magyar elnökség, hanem az unió külügyi és biztonságpolitikai főképvi-
selője kezelte, noha a tripoli nagykövetség helytállása kivívta a nemzetközi szereplők elisme-
rését. Az arab tavasznak ugyanakkor több olyan szakpolitikai vonatkozása is volt, amelyet 
kezelnünk kellett, ide sorolva az Európába irányuló migrációt és az energiapolitikai következ-
ményeket. Az észak-afrikai helyzet kezelése új kihívások elé állította az Eu-t és a magyar el-
nökséget, korábban kidolgozott programjainkat, prioritásainkat, munkaszervezésünket a nap-
ról napra változó eseményekhez kellett igazítanunk4. A közép- és hosszú távú intézkedések 
beazonosítása érdekében a júniusi Bel- és igazságügyi tanácson elfogadott következtetések je-

4   A hatékony cselekvés érdekében sürgős, rövid távú intézkedéseket foganatosítottunk (technikai segítségnyújtás a fron-
tEX-nek, HErmEs-művelet, pénzügyi források, technikai kapacitások a líbiai és tunéziai határokon kialakult humanitá-
rius helyzet kezeléséhez, uniós állampolgárok evakuálása, miC aktiválása).
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lölték ki az utat. Az olaszországra, máltára, görögországra és Ciprusra nehezedő migrációs és 
menekültügyi nyomás kapcsán jelentős hangsúlyt kapott a tagállamok közötti tényleges szolida-
ritás: ennek bizonyítékaként számos tagállam jelezte, hogy részt vesz menekültek befogadásá-
ban mind a nagy nyomás alá került uniós tagállamokból, mind az unión kívülről5. A másik előre 
nem látható esemény, a fukusimai katasztrófa esetében pedig sajnálatos humanitárius vonat-
kozásai mellett foglalkozni kellett az energiapolitikai következményekkel is. A német kormány 
a fukusimai katasztrófa után jelentette be, hogy kivezeti az atomenergiát az energiatermelé-
séből, amely döntésnek azonnali következményei voltak az európai elektromosenergia-piacon 
áremelkedések formájában.

A magyar elnökségről adott tömör összefoglalóban ki kell még térni arra, hogy az elnök-
ség során kiemelten kezeltük az Európai Parlamentet, ún. parlamentbarát elnökségként vállal-
tuk, hogy előrelépést érjünk el a feszültségektől nem mentes intézményközi kapcsolatokban. 
Az együttdöntési dossziékban különös gondot fordítottunk politikai szinten is a trilógusok és 
egyéb keretek között a tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokra. Ennek köszön-
hetően is tudtuk szinte teljes egyetértésre vinni az ún. hatos gazdaságirányítási csomagot (erről 
később részletesebben lesz szó), illetve kialakítani az Európai Parlament bevonásának a módját 
az elnökségünk után induló tárgyalásokba a többéves pénzügyi keretről.

Az elnökség mérlegeként megállapítható, hogy magyarország valamennyi kitűzött céljának 
eleget tett, tartotta a menetrendet, emellett hatékonyan kezeltük az előre nem látott esemé-
nyeket. Az elnökségi stáb szakszerűen, általános elismerés mellett látta el a feladatait. 

 

3. a magyar Európa-politika kiemelt eredményei: 2010–2014

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül kiemeljük az elmúlt négy év általunk legfontosabbnak 
tartott eredményeit.

3.1. többéves pénzügyi keret, kohéziós politika

Az Európai tanács 2013 februárjában zárta le a 2014-től kezdődő hétéves időszakra szóló 
költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről (multiannual financial framework, mff) szóló 
tárgyalásokat. A költségvetés meghatározza, hogy az unióban az évtized végéig milyen célok 
megvalósítására mekkora forrás áll rendelkezésre. A tagállamok közötti egyezkedés közvetle-
nül a magyar elnökség után kezdődött meg, a Bizottság 2011. június 29-én közzétett javas-
lata alapján. A tagállamok megállapodása után meg kellett nyerni az Európai Parlament hoz-
zájárulását is, amelyre 2013 novemberében került sor. A végső megállapodás érdemben nem 
érintette az Európai tanács februári kompromisszumát (félidei felülvizsgálatra kerül sor 2016-
ban, nagyobb rugalmasság érvényesül majd).

5   A májusi miniszteri felajánlási konferencián a tagállamok az észak-afrikai krízis nyomán kialakult menekültügyi hely-
zetre reagálva 1014 menekült áttelepítésére, illetve máltából történő relokációjára vállaltak kötelezettséget. Az észak-
afrikai helyzet kezelése során a magyar elnökség kiemelt figyelmet fordított a líbiával szomszédos országok terheinek 
csökkentésére. Ennek eredményeképpen a magyar kormány segítségével 174, a tunéziai-líbiai határon rekedt csádi 
állampolgár térhetett haza. magyar járattal segítettük továbbá a tripoliban rekedt európai állampolgárok evakuálását, 
e célból két alkalommal aktiváltuk a polgári védelmi mechanizmust.
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A tagállamok közötti tárgyalások másfél évig tartottak. Végeredményként 3,5 százalékkal 
csökkent a pénzügyi keret mérete. A korábbi 1003,5 milliárd euró helyett 960 milliárd euró 
lett a szétosztható uniós források nagysága a hétéves időszakra. A kohéziós politikát és a kö-
zös agrárpolitikát jelentős mértékben érintette a csökkenés. A kevesebb rendelkezésre álló ko-
héziós forrást ugyanakkor nehezebb is lesz elkölteni. A felhasználási szabályok ugyanis szigo-
rúbbá váltak, több új makrogazdasági feltétel is megjelenik, amelyek nem teljesítése esetén a 
tagállamok számottevő forrásoktól eshetnek el.

A tárgyalások magyarország tekintetében pozitív eredménnyel zárultak. A Bizottság javas-
lata alapján a hazánk számára elérhető kohéziós források nagymértékben csökkentek volna, 
közel 30 százalékkal kevesebb kohéziós forráshoz jutottunk volna a 2007 és 2013 közötti 
időszakhoz képest. A magyar allokáció a Bizottság által javasolt új számítási módszertan mi-
att zsugorodott volna ennyire. A módszertan tekintetében sikerült elérni, hogy magyarország 
számára magasabb felső kifizetési szintet határozzunk meg (2,59 százalék a 2,35 százalék he-
lyett), illetve hat magyar régió a tárgyalások végén kiegészítő forrásokhoz jutott annak érde-
kében, hogy a 2014-ben kezdődő időszakban ne csökkenjen az elérhető források mértéke az 
előző periódushoz képest. A kohéziós allokációnkat úgy sikerült megemelni a Bizottság induló 
javaslatához képest mintegy 12 százalékkal, hogy közben a közös agrárpolitika (kAP) kereté-
ben hazánknak juttatott források sem apadtak a Bizottság induló javaslatához képest. fontos 
eredmény az is, hogy a hét magyar régió közül hatban 85 százalékos lesz a társfinanszírozá-
si arány, valamint a vissza nem térítendő áfa elszámolható lesz. Emellett a forrásfelhasználást 
megkönnyíti az, hogy a 2014 és 2020 közötti teljes időszakban alkalmazhatjuk az n+3 szabályt. 

A kohéziós politika jövőjéért magyarország Eu-elnökségként is sokat tett. A tanács követ-
keztetéseket fogadott el az elnökségünk alatt, amelyben a tagállamok leszögezték, hogy a jö-
vőben is szükség van az erős kohéziós politikára.

A kohéziós politika területén fontos eredmény, hogy a 2007–2013-as fejlesztési programok 
végrehajtása során 2013 végére sikerült elkerülni a forrásvesztést annak köszönhetően, hogy 
a 2010-ben még nagyon alacsony felhasználási mutató (abszorpció) folyamatosan nőtt. szin-

A 2014–2020-as többéves költségvetési keretről szóló megállapodás eredménye Magyarországra

2007–2013 EB-javaslat Megállapodás

Nettó pozíció

Helyezés 5. 3. 3.

millió e 24 926,2 25 786,4 25 004,4

millió Ft 7 064 099,0 7 307 861,2 7 086 243,0

Egy főre jutó nettó pozíció

Helyezés 3. 3. 2.

e 2 332,7 2 591,0 2 512,5

Ft 661100,0 734 299,8 712 031,4

GNI-arányos nettó pozíció
Helyezés 7. 2. 2.

%-os GNI-arány 3,4% 3,7% 3,6%

forrás: külügyminisztérium
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tén az utóbbi négy év kiemelt eredménye az, hogy az elmúlt egy évben összeálltak a 2014-ben 
kezdődő időszak kohéziós forrásainak felhasználásához szükséges tervezési dokumentumok. A 
kormány a Partnerségi megállapodás Bizottságnak történő megküldése után a következő hó-
napokban véglegesíti az operatív programokat. A tervezési dokumentumok elfogadása szük-
séges ahhoz, hogy magyarország sikeresen és eredményesen lehívja a pénzügyi keretben ha-
zánk számára rendelkezésre álló forrásokat.

Az mff-tárgyalások során összességében 3,5 százalékkal növeltük a Bizottság által előter-
jesztett javaslathoz képest a magyarország számára juttatott források nagyságát. 660 ezer fo-
rintról (előző hétéves időszak) 712 ezer forintra nő az egy főre jutó támogatás összege, ami-
vel magyarország a tagállamok között a második helyen van. A gni 3,6 százalékát kitevő nettó 
pozíciónk is javul az előző időszakban elért 3,4 százalékhoz képest. Ezzel a teljesítménnyel csak 
a hazánknál nagyobb méretű lengyelország és románia van előttünk. 

3.2. Mezőgazdasági politika 

Az mff-tárgyalások és a kAP-reform fontos eredménye, hogy nem gyengült meg az uniós ki-
adások egyik legnagyobb szeletét felhasználó közös agrárpolitika. A korábbihoz képest ha-
sonló nagyságrendű finanszírozás áll majd rendelkezésre a kAP célkitűzéseinek a megvalósí-
tására, fennmaradt a kétpilléres szerkezet, és igazságosabbá vált a támogatások elosztása a 
tagállamok között. A kAP-reform további kiemelt eleme a gazdaságok versenyképességének 
megerősítése és a környezeti hatások hangsúlyosabb figyelembevétele. A kohéziós politikához 
hasonlóan, magyarország az elnökségünk alatt elnökségi következtetéseket fogadott el a kAP-
reform első lépéseként.

A 2014-ben induló hétéves költségvetési időszakban magyarország 10,9 milliárd euró (folyó 
áron számítva 12,3 milliárd euró) uniós támogatásra jogosult, ami 0,7 milliárd euróval (folyó 
áron 1,9 milliárd euróval) magasabb összeg az előző időszakhoz képest. A közvetlen kifizeté-
sek éves szinten 1,123 milliárd eurót, a vidékfejlesztési kiadások pedig 437 millió eurót tesz-
nek ki. A magyar részesedés a kAP-borítékból a csökkenő költségvetés ellenére 2,3 százalékról 
3,2 százalékra nőtt a 2014 és 2020 közötti időszakra.

A közös mezőgazdasági politika reformjához kapcsolódóan további fontos eredmény, hogy 
2013-ban megkaptuk a horvát csatlakozás nyomán kieső 30 ezer tonna izoglükóz kvótát, így 
egyedül magyarországnak nőtt az izoglükóz kvótája. Emellett 2021-ig továbbra is az egysze-
rűsített területalapú támogatási rendszert alkalmazza hazánk. A magyar gazdák által már jól is-
mert olyan konstrukcióról van szó, amely biztosítja a közvetlen támogatások széles körű igény-
bevételét és a költségvetési keretösszegek teljes felhasználását.

3.3. kilépés a túlzotthiány-eljárásból

A tanács két hónappal a csatlakozásunkat követően, 2004. július 5-én indította el magyaror-
szággal szemben a túlzotthiány-eljárást. A magyar gazdaság- és Európa-politika kiemelt je-
lentőségű eredménye, hogy az elmúlt években elvégzett makrogazdasági kiigazításoknak kö-
szönhetően 2013 júniusában magyarország 9 év után kikerült a túlzotthiány-eljárás alól. A 
költségvetési politika fokozott ellenőrzését jelentő eljárás megszüntetése a magyar költségvetési 
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konszolidáció eredményeinek elismerése, amely révén sikerült a deficitet tartósan a gDP 3 szá-
zaléka alá szorítani. 17 ország ellen jelenleg is túlzotthiány-eljárás folyik, legutóbb Horvátor-
szággal szemben indult el 2014. január 28-án. 

A túlzotthiány-eljárás pénzügyi szankciók veszélyét is magában hordozta. 2012. március-
ban a tanács úgy döntött, hogy amennyiben magyarország nem tesz eredményes strukturális 
intézkedéseket az ajánlások alapján a hiány fenntartható csökkentésére, akkor 2013. január 
1-jétől a Bizottság felfüggeszti a kohéziós kötelezettségvállalások egy részét (495 millió euró, 
a magyar gDP 0,5 százaléka). Első alkalommal született kohéziós források felfüggesztéséről 
döntés az Eu-ban. magyarország a kitűzött határidő előtt három hónappal ugyanakkor eleget 
tett a tanács ajánlásainak, így már a 2012. júniusi tanácsi ülés elfogadta a kohéziós források 
felfüggesztésének megszüntetéséről szóló határozatot.

3.4. a gazdasági és Monetáris unió reformja

A gazdasági és monetáris unió (gmu) reformja különös jelentőséggel bír nemcsak az euró-
övezet hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése, hanem az Európai unió jövője szem-
pontjából is. magyarország kiemelt érdeke, hogy a valutaövezet mielőbb kilépjen a válságból, 
és megteremtse a fenntartható növekedésének feltételeit. Ezért minden olyan intézkedést és 
kezdeményezést támogattunk és támogatunk, amely ennek a célnak a megvalósítását szol-
gálja. fontosnak tartjuk, hogy világosan különüljön el, hogy az új intézkedések és új típusú 
együttműködések közül melyek vonatkoznak az euróövezetre, és melyek az Európai unió egé-
szére, mindezt úgy, hogy ne sérüljön a belső piac integritása és az uniós intézményrendszer 
egysége. Eurózónán kívüli országként az a célunk, hogy a gazdaságpolitika és a szociálpolitika 
területén ne kelljen alkalmaznunk a kialakítás alatt lévő új eljárásokat. meg kell teremteni a 
jogok és kötelezettségek egyensúlyát az euróövezeten belüli és kívüli országok vonatkozásá-
ban. Az euróövezet körében elinduló új együttműködésekben fontos, hogy nyitva maradjon 
annak a lehetősége, hogy az övezeten kívüli országok is részt vehessenek ezekben, továbbá 
meg kell teremteni a későbbi csatlakozás lehetőségét is. A fenti szempontokat az elmúlt négy 
évben sikeresen tudtuk érvényesíteni, a legutóbb ezeket az elveket az Európai tanács 2013. 
decemberi ülése is megerősítette6.

3.5. termőföld  
A csatlakozási szerződésünk 4+3+3 éves derogációt biztosít a termőföld megszerzésére vo-
natkozó szabályok uniós joggal való összhangjának megteremtésére. 2011. április 30-án lejárt 
az a hétéves időszak, amely során magyarország döntése alapján volt lehetőségünk korlátozni 
a külföldiek termőföldvásárlását. 2011-ben sikerült meghosszabbítani a maximálisan elérhető 
10 évre a derogációnkat, amelyhez szükség volt a Bizottság jóváhagyására is. A derogációk le-
jártával azonban, 2014. május 1-jétől új rendszernek kell életbe lépnie, ezért szükséges volt az 
új irányvonalak meghatározása. Ezzel a céllal fogadta el az országgyűlés a termőföldről szóló 
új jogszabályokat, amelyek a termőföld megszerzését szabályozzák majd.

6  Európai tanács, 2013. december 19–20., következtetések: http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/la-
test-press-releases/newsroomloaddocument?id=&lang=en&directory=Hu/ec/&filename=140258.pdf
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3.6. Személyek szabad áramlása 

2011-ben minden tagállamban, így a munkaerő-piaci korlátozásokat a teljes hétéves időszakon 
keresztül fenntartó németországban és Ausztriában is szabaddá vált magyarország és a 2004-
ben csatlakozott országok polgárainak munkavállalása. magyarország románia és Bulgária 
2007. január 1-jei csatlakozása időpontjától, és ugyanígy a 2013. július 1. óta tag Horvátor-
szággal szemben sem alkalmaz munkaerő-piaci korlátozásokat.

A személyek szabad áramlása az Eu négy alapszabadságának egyike. olyan, az Eu műkö-
dését alapvetően meghatározó alapelv, amely a belső piac működését saját jelentőségén túl-
mutatóan is meghatározza. Amennyiben a szabad mozgás elve sérül, akkor az Eu fundamen-
tumán keletkeznek repedések. Ebből a megfontolásból kiindulva magyarország határozottan 
támogatja a szabad mozgás jogának megőrzését. A kérdés aktualitását az adja, hogy az utób-
bi időben a szélsőséges Eu-szkeptikus politikai pártok szavazói felé tett engedményként több 
tagállam kormányzata részéről is felmerült az igény a szabad mozgás korlátozására. noha az 
elképzelések konkrét tartalma még nem ismert, a politikai kommunikáció szintjén – a munka-
erőpiac románia és Bulgária felé történő megnyitása kapcsán – a szerencsétlen megfogalma-
zások egyszerre alkalmasak az Eu alapjának gyengítésére és a tagállami megosztottság növe-
lésére. noha a tények éppen az ellenkezőjét támasztják alá, ezek az üzenetek a közép-európai 
országcsoport negatív színben való feltüntetésére is alkalmasak. Ezért született 2013 novem-
berének végén egy közös V4-nyilatkozat külügyminiszteri szinten, amely felhívta a figyelmet 
a kérdés ilyen kontextusban való felvetésének veszélyeire. A négy külügyminiszter deklarálta, 
hogy a szabad mozgás joga az Eu olyan alapértéke, amely nem kérdőjelezhető meg belpoliti-
kai indíttatásból sem.

3.7. romastratégia

Az elnökségről szóló fejezetben már említést tettünk arról, hogy a tanács következtetéseket 
fogadott el 2011-ben a Bizottság romastratégiával kapcsolatos közleményéről „A romák integ-
rációját célzó nemzeti stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” címmel. A marginalizált és a 
hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák befogadása elsősorban a tagállamok hatásköré-
be tartozik, a tagállamok ugyanakkor vállalták, hogy a nemzeti körülményeik figyelembevéte-
le mellett romabefogadási stratégiákat, vagy a romák helyzetének javítására irányuló integrált 
intézkedési csomagokat fogadnak el 2011 végéig. Az intézkedések négy fő területre összpon-
tosítanak: az oktatásra, a foglalkoztatásra, a lakhatásra és az egészségügyre. A tagállamok tö-
rekednek a rendelkezésre álló uniós és nemzeti források hatékonyabb felhasználására. A tag-
állami stratégiákat a Bizottság értékeli, és jelentést készít azokról az Európai Parlamentnek és 
a tanácsnak. Ezt a stratégiák végrehajtásáról szóló éves jelentések követik. A Bizottság érté-
kelése keretében indokolt esetben az európai szemeszterbe illeszkedő országspecifikus ajánlá-
sokat is tehet a folyamatok kiigazítására.

3.8. uniós szabadalom

A több mint egy évtizede tárgyalt egységes szabadalmi oltalom kérdésében a tanács a magyar 
elnökség alatt döntött arról, hogy a tagállamok megerősített együttműködés keretében hoz-
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zák létre az uniós szabadalmat. A magyar elnökség elején csak 12 ország támogatta az egysé-
ges szabadalmi oltalom létrehozását, azonban a döntés elfogadásakor már 25-re nőtt a meg-
erősített együttműködésben részt venni kívánó tagállamok száma. 

3.9. Horvátország

A magyar elnökség egyik legnagyobb kihívása, egyben sikere volt, hogy az elnökségi program-
nak megfelelően lezártuk a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal 2011 júniusában. El-
nökségünk végére sikerült az elnökség kezdetén jelentős számú szkeptikus tagállamot is az ol-
dalunkra állítani a kérdésben. Horvátország csatlakozására mindig is az egész nyugat-balkáni 
régió számára kulcsfontosságú lépésként tekintettünk. Ezt a megközelítést hirdettük elnök-
ségünk alatt is. Várakozásainknak megfelelően a nagymértékben lelassult bővítési folyamat a 
horvát csatlakozás után új erőre kapott. noha a történelemkönyvek nem opciókról szólnak, 
és a „mi lett volna, ha…” megfogalmazásnak sincs túl sok értelme, de az alighanem nagy ma-
gabiztossággal kijelenthető, hogy a horvát csatlakozási folyamat megrekedése esetén ma nem 
ott tartanának a csatlakozási tárgyalások montenegróval, ahova már eljutottunk, és szerbia te-
kintetében sem valószínű, hogy már elkezdődtek volna a tárgyalások. Így a magyar cél elérése 
mindenképpen hozzájárult egy stabilabb régió kialakításához.

3.10. Szerbia

A bővítéspolitika, szomszédságpolitikánk és nemzetpolitikánk szempontjából a következő ki-
emelt kérdés a szerb csatlakozás. Elsődleges célunk, hogy érvényesüljenek a nemzeti kisebbségi 
jogok, illetve hogy a szerb csatlakozás során végig biztosítsuk a folyamat erős támogatását, a 
kétoldalú kapcsolatok erősödését. A magyar-szerb történelmi megbékélési folyamat kiváló ke-
retet biztosít. A kívánt cél úgy valósítható meg, ha a szerb oldalt megnyerjük a közös célok-
nak, ha sikerül elmagyaráznunk, hogy az esetleges magyar iránymutatások szerbia érdekeit is 
szolgálják. Ezt a megközelítést már tudtuk érvényesíteni – a rendszerváltás óta első alkalom-
mal – a szerb vagyon-visszaszármaztatási törvény kapcsán. Arra törekszünk, hogy a szerb fe-
let megnyerjük a kisebbségvédelmi törekvéseink támogatójának is.

3.11. Nyugat-balkáni vízumpolitika

Albánia és Bosznia-Hercegovina vízummentessé válásával 2010 után a nyugat-Balkán egyetlen 
vízumkötelezett országa koszovó maradt. ugyanakkor a régióból nyugat-Európa felé áram-
ló menedékkérők és illegális bevándorlók nagy száma folyamatosan napirenden tartotta a ví-
zummentesség reformjának kérdését. A vízummentesség kiterjesztését támogatók azzal érvel-
tek, hogy Horvátország csatlakozása után hosszú ideig a vízummentes utazás lehet az egyedüli 
eszköz az Eu kezében, amellyel a régió országait az Eu felé vezető úton tarthatja, a tagálla-
mok egy jelentős csoportja azonban a vízummentes belépés korlátozása mellett foglalt állást. 
A németországban, Belgiumban, svédországban időről időre megjelenő több ezer balkáni me-
nedékkérő, a vízummentességgel visszaélő gazdasági migránsok válaszlépésre késztették a Bi-
zottságot. A megoldás párhuzamos jogfejlesztést eredményezett: egyrészt továbbra is nyitva 
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maradt a vízummentes utazás kiterjesztésének lehetősége, amelynek eredményeként 2012-
ben koszovóval is megkezdődhettek a vízummentességet célzó tárgyalások, másrészt beveze-
tésre került a vonatkozó rendelet módosításával egy fék, amely lehetővé teszi, hogy extrém, 
kezelhetetlen folyamatok elindulása esetén visszavezessék a vízumkötelezettséget egyes balká-
ni forrás országok viszonylatában. Ez a lépés jól tükrözi a narratívaváltást az Eu-ban: míg ko-
rábban az Eu nyitottsága és befogadó szándéka állt a politikák középpontjában, addig a meg-
változott körülmények között a feltételes nyitottság került előtérbe.

3.12. Menekültügy

A szabadságon, biztonságon és jogon alapuló térség létrehozása és folyamatos erősítése az Eu 
kiemelt célja. Ezen a területen az elmúlt időszak különösen fontos célkitűzése volt a menekült-
ügyi eljárások további harmonizációja a meglévő jogi keretek megerősítésével, újragondolásá-
val. A menekültügyi csomag részeként új jogszabályokat fogadott el az Eu a befogadás, a me-
nekültügyi eljárások, a nemzetközi védelemre szorulók beazonosítása és ellátása, valamint a 
dublini rendszer hatékonyabb végrehajtása tekintetében. Az új rendszer magyar szempontból 
egyik legfontosabb eredménye, hogy a befogadás feltételeit rendező jogszabály első alkalom-
mal határozza meg a menekültügyi őrizetre vonatkozó részletes szabályokat, ami nagymérték-
ben hozzájárult a 2013-as menekültáradat hatékony kezeléséhez.

3.13. európai rendőrakadémia (Cepol) székhelye

Az Európai rendőrakadémia (CEPol) székhely-áthelyezésének a kérdése azért vált magyar szem-
pontból kiemelkedő jelentőségű kérdéssé, mert 2013. október 8-án a tanács úgy döntött, hogy 
az európai ügynökség székhelye Budapestre kerül. Ez a döntés több szempontból is meghatározó 
a csatlakozásunk óta eltelt időszakot vizsgálva. A tanács döntésével – a Belügyminisztérium és a 
külügyminisztérium erőteljes lobbijának köszönhetően – magyarországnak először sikerült elér-
nie, hogy egy ún. uniós szabályozó ügynökség ide helyezze székhelyét. különösen fontos ez an-
nak fényében, hogy az országot ért kritikák közepette sikerült ezt az eredményt elérni. A tagál-
lami döntést ugyanakkor a közeledő európai parlamenti választások és az azt követő intézményi 
változások miatt is feszült intézményközi helyzetben kell jogszabályba foglalni. utóbbi tekinte-
tében fontos megjegyezni, hogy a székhely Budapestre helyezéséhez a továbbiakban is szüksé-
ges az Európai Parlament együttműködése, tekintettel arra, hogy a lisszaboni szerződés a vo-
natkozó jogi norma módosítása során az Európai Parlamenttel való együttdöntést irányoz elő.

3.14. adózás 

Az elmúlt négy évben magyarország elutasított minden olyan kezdeményezést, amely az adó-
szuverenitás további korlátozását vonta volna maga után, ugyanakkor nem kifogásolta, ha tag-
államok szűkebb csoportjai szorosabb együttműködést valósítanak meg (pl. Euro Plusz Paktum, 
pénzügyi tranzakciós adó megerősített együttműködés), ha az nem sérti a belső piac torzítás-
mentes működését és az együttműködés nyitott. magyar szempontból szektorális jelentőségű 
események történtek (pl. a gabona fordított áfa-szabályainak engedélyezése).
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3.15. kötelezettségszegési ügyek

utolsóként szólunk az utóbbi évek egyik legfontosabb folyamatáról, a Bizottság és a magyar 
kormány párbeszédéről a különböző magyar törvényekhez kapcsolódóan. noha számszerűen 
elmondható, hogy magyarország ellen nem folyt és nem folyik több kötelezettségszegési eljá-
rás, mint más tagállamokkal szemben, a hazai és a külföldi média gyakran magyar ügyek fel-
használásával tematizálta az európai közbeszédet. 

A magyar alaptörvény végrehajtásához kapcsolódó törvényeket az Eu mellett az EBEsz és az 
Európa tanács is fokozott figyelemmel követte. A magyar kormány mindhárom intézménnyel 
párbeszédet tartott fenn, aminek eredményeként sikerült a nyitott pontok tisztázásával a kérdést 
lezárni. Az Európa tanács Parlamenti közgyűlése két és fél éves vizsgálódás után, a 2013. június 
25-én megtartott plenáris vitát követő szavazáson úgy döntött, nem indítja meg a monitoring 
eljárást magyarországgal szemben. Az Európai Parlament 2013-ban fogadta el a demokrácia és 
jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló jelentését (tavares-jelentés). A jelentés megállapí-
tásaival a kormány nem ért egyet, mint ahogyan azzal sem, hogy az uniós intézmények hatáskö-
rét jóval túllépő mechanizmusok elfogadását javasolta. Az országgyűlés 2013 szeptem berében 
fogadta el az Alaptörvény ötödik módosítását, ezzel és a hozzá kapcsolódó jogszabály-módosí-
tásokkal megszűntek a magyar alkotmányossággal kapcsolatos intézményes viták.

kiemelt érdeklődés mellett zajlott a vita a bírák nyugdíjazása ügyében, ahol 2012-ben szü-
letett meg a bírósági ítélet, lezárva az ügyet. Az egyik legnehezebben kezelhető ügy az igaz-
ságszolgáltatás függetlenségének megkérdőjelezése volt. Ebben az esetben ugyanis a jogállami 
működéshez alapvető fontosságú elemek meglétét vonták kétségbe. A kormány a kérdést az 
Európa tanács Velencei Bizottságával folytatott folyamatos egyeztetések révén kezelte, amely-
nek eredményeként sor került az Alaptörvény negyedik módosítására, és megszűnt az ügyek 
országos Bírói Hivatal általi áthelyezhetőségének jogi alapja. 

szintén ikonikus ügyek voltak a magyar nemzeti Bank függetlenségét érintő eljárások. Az 
mnB-törvény elfogadása miatt kialakult nézeteltérést végül a miniszterelnök és a Bizottság 
elnöke között történt levélváltás simította el, míg a pénzügyi tranzakciós illetékek miatt elin-
dult eljárást 2013 novemberében szüntette meg a Bizottság.

A lezárult ügyek mellett több olyan eset is van, ahol hazánk kitartott eredeti álláspontja mel-
lett, így az ügyet a Bizottság az Európai Bíróság elé utalta. ilyen többek között a házi pálinka-
főzés adómentessége miatt megindult eljárás. 

magyarország a többi tagállamhoz képest nem szembesült több kötelezettségszegési eljá-
rással, sőt 2010-hez képest csökkent ezek és Eu-pilot eljárások száma. Az Eu-ban 2010-ben 
2100, 2012-ben 1343 kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban az uniós jog átültetésé-
nek hiánya vagy helytelen átültetése miatt. magyarországgal szemben 2013-ban 21 új eljárás 
indult, továbbá 23 amiatt, mert nem ültettünk át határidőre uniós irányelvet. 2013 végén 20 
tartalmi kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban magyarországgal szemben. 

4. Összegzés és következtetések

Európai uniós tagságunk kezdeti szakaszához képest a magyar Európa-politika narratívája 2010 
után alapvetően megváltozott. magyarország 2011-ben sikeres Eu-elnökséget bonyolított le, a 
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nemzeti érdekérvényesítést és a magyar válságkezelés elfogadtatását helyezte Európa-politiká-
ja középpontjába. Az elnökség után az Alaptörvény végrehajtásához kapcsolódó elhúzódó viták 
a Bizottsággal kiemelt figyelmet váltottak ki az uniós intézményekben és a tagállamokban. A 
vitáinkat sikeresen lezártuk, és emellett a stratégiai kérdésekben sikeresen érvényesítettük az 
érdekeinket, amelynek legjobb példái a többéves pénzügyi keret tárgyalásai során elért magyar 
eredmények. mindezek a küszöbönálló európai parlamenti választások után – annak reményében, 
hogy az uniónak sikerül elindulnia a kilábalás útján, és remélhetőleg kezdetét veszi a gazdasá-
gi növekedés – új lehetőségeket teremtenek a magyar Európa-politika számára 2014 nyarán.

A magyar érdekérvényesítés erősítésének jó eszköze lehet néhány olyan „örök” ügyet felépí-
teni, amellyel magyarország mint tagállam Európa-politikai „arcéle” beazonosítható. Ez a mun-
ka az elmúlt években megkezdődött a kulturális sokszínűség, a nemzetpolitika és a vízpolitika 
területén. Emellett a demográfia terén, a romák felzárkóztatásának és integrációjának kérdésé-
ben, a kkv-k helyzetének javítását illetően és a munkahelyteremtés kérdéseiben is markáns arc-
éllel rendelkezünk. ma magyarország az uniós politikák közül a bővítés területén kiemelten  
hiteles. Ennek elérése hosszú évek eredménye, amely során világos elképzelésekkel, következe-
tes aktív fellépéssel alakítottuk a magyar hozzájárulást az európai vitákhoz és az érintett térsé-
gek országaiban. Egy ilyen típusú arcél kialakítása valamely magyarország számára különösen 
fontos szakpolitikai területen, és abban meghatározó befolyás elérése az uniós folyamatok te-
kintetében, komoly lehetőség arra, hogy erősítsük a nemzeti érdekek hatékony érvényesítését. 
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Varga MiklÓS*

a görög EU-elnökség programjának összefogla lása

Az Európai unió tanácsának elnöki tisztét – az ír-litván-görög elnökségi trió utolsó 
tagjaként – 2014. január 1. és június 30. között görögország tölti be. 
A január 8-án nyilvánosságra hozott elnökségi program kontextusát a gazdasá-
gi válság adja, valamint az, hogy az európai polgárok bizalma megrendült az Eu 
gazdasági válságkezelési képességeiben. fókuszában a foglalkoztatás fellendíté-
sével, a gazdasági és monetáris unió elmélyítésével, a mobilitás elősegítésével, 
valamint a migráció kérdéseivel kapcsolatos feladatok állnak. A görög elnökség 
munkáját jelentősen befolyásolja, hogy a május 22. és 25. között tartandó euró-
pai parlamenti választások miatt az Európai Parlament (EP) utolsó plenáris ülése 
április 14. és 17. között lesz. Addig viszont még fontos dossziékban kell megál-
lapodásra jutnia a tanácsnak az EP-vel. Emellett az Európai Bizottság mandátu-
ma október 31-én lejár, ezért 2014 első félévében már nem várhatók jelentős új 
kezdeményezések a testülettől.

A görög elnökség munkáját a következő alap-
elvek határozzák meg:
•  Az állampolgári és társadalmi elkötelezett-

ség megerősítése, az állampolgárok Eu-ba 
vetett bizalmának helyreállítása. Ennek érde-
kében az unió politikáit és új kezdeményezé-
seit az állampolgárok hétköznapi problémá-
inak megoldására kell fókuszálnia. E célok 
különösen a növekedés elősegítése, a foglal-
koztatás és a kohéziós politika, illetve a mo-
bilitás elősegítése révén érhetők el.

•  Az Unió mélyítése, különös tekintettel a Gaz-
dasági és monetáris unióra (gmu). kiemelt 
cél az euróövezet eredendő, strukturális hi-
ányosságainak kiküszöbölése.

•  Az EU demokratikus legitimációjának és el-
számoltathatóságának megerősítése a tag-
államok közti szolidaritás fokozása és az ál-
lampolgári jogok kiterjesztése által.

A görög elnökség egyik kiemelt prioritása a 
növekedés–munkahelyek–kohézió kérdésköre.  
E területen fő célja a recesszió leküzdéséhez 

történő hozzájárulás a költségvetési konszoli-
dáció megvalósítása, valamint a növekedési és 
munkahely-teremtési paktum megerősítése ál-
tal. A görög elnökség határozott álláspontja, 
hogy a gazdasági növekedést a munkahelyte-
remtéssel párhuzamosan kell elősegíteni. fon-
tos megtalálni a megfelelő egyensúlyt a fiskális 
kiigazítás és a növekedést elősegítő politikák 
között, vagyis a fenntartható közpénzügyeket a 
munkahelyteremtést támogató politikával pár-
huzamosan kell megteremteni. kiemelt szerep 
juthat a növekedés ösztönzésében az Európai 
Beruházási Banknak, különösen a kis- és kö-
zépvállalkozások finanszírozása révén.

A második kiemelt terület az Eu és az euró-
zóna további integrációjának elősegítése. A gö-
rög elnökség prioritása az eurózóna válságának 
kezelése és a gazdasági és monetáris unió meg-
erősítésének, mélyítésének továbbvitele, vala-
mint az euró stabilitásának biztosítása. fontos a 
bankunió kiteljesítése, illetve a gazdaságpolitikák 
ex ante koordinációjának bevezetése érdekében 

* A szerző a külügyminisztérium Eu koordinációs és intézményi főosztályának munkatársa.
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tett további lépések előmozdítása. mindez az el-
nökség reményei szerint az Eu és az eurózóna 
kormányzási mechanizmusainak megerősítése, 
valamint a tagországok közötti szinergiák foko-
zása révén hosszabb távon jelentősen hozzájárul-
hat az instabilitás és a bizonytalanság felszámo-
lásához. Ez pedig különösen fontos az eurózóna 
perifériáján lévő, bizonytalan gazdasági helyze-
tű országok számára. Ezenfelül az elnökség ki-
emelt figyelmet kíván fordítani a gmu szociális 
dimenziójára. E ponton fontos megemlíteni, hogy 
a Bizottság javaslatára kidolgozott foglalkoztatá-
si és szociális eredménytáblából eredő feladatok 
2014-ben első alkalommal szerepelnek az euró-
pai szemeszterben. 

A harmadik prioritás a migráció–határok–
mobilitás kérdésköre. Az elnökség szükséges-
nek tartja a migráció kérdésének átfogó uniós 
kezelését, valamint a migrációnak, különösen 
az Eu-n belüli mobilitásnak a gazdasági növe-
kedés szolgálatába való állítását. A görög elnök-
ség célja előrelépni egy, a jelenleginél átfogóbb 
és szolidárisabb európai menekültpolitika meg-
teremtése irányába, mivel napjainkban arányta-
lanul nagy terhek hárulnak a déli periféria egyes 
országaira, köztük kiemelten görögországra. A 
migrációt és mobilitást érintő elnökségi célkitű-
zések megvalósításához a kereteket a migráció 
és mobilitás 2011-ben megújított globális meg-
közelítéséről szóló 2011. novemberi dokumen-
tum adja. Az elnökség további célja a migráció–
határok–mobilitás kérdéskörhöz kapcsolódóan 
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvénye-
sülésén alapuló térség továbbfejlesztése. 

Az elnökség horizontális témaként kíván fog-
lalkozni a tengerpolitika kérdésével; célja az 
Eu tengerpolitikájának újradefiniálása és újra-
indítása. támogatja a Bizottság „kék növeke-
déssel” kapcsolatos kezdeményezéseit, vagyis 
a fenntartható fejlődés javítását a tengerésze-
ti, a tengeri közlekedési és a turisztikai ága-
zatban. Ezzel összefüggésben egyebek mellett 
foglalkozni kíván a turizmus, a közlekedés, a 

tengerbiztonság és az ásványkincsek kiaknázá-
sának kérdéseivel. görögország számára pri-
oritás az adriai- és jón-tengeri regionális uniós 
stratégia továbbvitele. Ezzel összefüggésben a 
soron következő olasz elnökséggel együttműkö-
désben szeretnék elérni, hogy a 2014-es év hi-
vatalosan a mediterráneum európai éve legyen.

 

az elnökség főbb céljai tanácsi  
formációk szerinti bontásban

általános ügyek tanácsa

A görög elnökség legfontosabb célja elősegí-
teni az Eu növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló intézkedéseinek – az Európa 2020 
stratégia, a növekedési és munkahely-terem-
tési paktum, a többéves pénzügyi keret, illet-
ve az európai szemeszterbe illesztett gazdasági 
kormányzás – minél hatékonyabb megvalósí-
tását. Január és február folyamán az elnökség 
gondoskodik róla, hogy a releváns tanácsi for-
mációk megfelelő részletességgel megvitassák 
a Bizottság éves növekedési jelentésében fog-
lalt prioritásokat és iránymutatásokat. fontos 
ugyanis, hogy az éves növekedési jelentésről 
szóló összefoglaló jelentés az Európai tanács 
márciusi ülése elé kerülhessen. Áprilisban foly-
tatódik a stabilitási és konvergenciaprogra-
mokról, illetve a nemzeti reformprogramok-
ról szóló vita. Az Európa 2020 stratégia félidei 
felülvizsgálatára 2014 második félévében ke-
rül sor, ezért a görög elnökség előrelépést kí-
ván elérni az öt kiemelt célkitűzésben. A 2014-
es európai szemeszteren belül is egyre inkább 
előtérbe kerül a válság szociális hatásainak ke-
zelése. Ennek kapcsán pedig kulcskérdés a nö-
vekedési és munkahely-teremtési paktumban, 
valamint az ifjúsági foglalkoztatási kezdemé-
nyezésben foglaltak megfelelő megvalósítása. 
A kohéziós politika egyebek mellett támogatja 
az Európa 2020 stratégia megvalósulását, ez-
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által is szolgálva a kiegyensúlyozott és decent-
ralizált fejlődés érdekeit. El kell kezdeni egy új 
integrált európai fejlesztési tervről folytatan-
dó eszmecserét. Az elnökség igyekszik előse-
gíteni a kohéziós politikához kapcsolódó jog-
alkotási csomag hatékony végrehajtását. 2014 
áprilisában a tervek szerint sor kerül a kohézi-
ós politikáért felelős miniszterek informális ta-
lálkozójára, amelynek keretében a tagállamok 
eszmét cserélhetnek, illetve a Bizottság képvi-
selőinél tájékozódhatnak a kohéziós politikát 
érintő új jogszabálycsomagról. 

Az elnökség elkötelezetten támogatja a fo-
lyamatban lévő csatlakozási tárgyalások foly-
tatását. Célja hozzájárulni a nyugat-balkáni 
országok csatlakozási folyamatának előbbre 
viteléhez, illetve a bővítési folyamat lendüle-
tének fenntartásához. 

Az elnökség szeretne tanácsi következteté-
seket elfogadtatni az Általános ügyek tanácsá-
ban az integrált tengerpolitikával kapcsolato-
san. Célja a nukleáris biztonságról szóló uniós 
irányelv kiegészítésére irányuló jogalkotási fo-
lyamat végigvitele. A kiegészített jogszabály ma-
gában foglalja majd a fukusimai tragédia ta-
nulságait, illetve az Európai unióban működő 
atomerőművekben elvégzett stressztesztek fo-
lyamán megfogalmazódott következtetéseket. 

Az elnökség legfontosabb célkitűzései intéz-
ményi téren, hogy a félév végére lezáruljon a 
törvényszék reformjával kapcsolatos gondol-
kodás, illetve, hogy megállapodás jöjjön lét-
re a tanács és az EP között az európai politi-
kai pártok és alapítványok alapszabályáról és 
finanszírozásáról szóló rendeletet érintően. 

külügyek tanácsa

A főképviselő által a közös kül- és biztonság-
politika terén meghatározott prioritások támo-
gatása mellett görögország célja a közel-keleti 
és az észak-afrikai országok számára történő 
uniós segítségnyújtás fenntartása, a stratégia 

partnerekkel való kapcsolatfejlesztés és az unió 
központi szerepének megőrzése a nyugat-Bal-
kánon. Emellett szeretnék elősegíteni az Afri-
kával fennálló stratégiai partnerség és párbe-
széd erősítését. görögország az unió hatékony 
fellépése érdekében támogatja az Eu civil és 
katonai válságkezelő képességeinek fejleszté-
sét. Az európai szomszédságpolitika keretében 
az elnökség kiemelt célja az Eu déli szomszéd-
ságához tartozó országokkal folytatott párbe-
széd és együttműködés továbbvitele, demok-
ratikus konszolidációjuk elősegítése, illetve a 
mediterrán unió megerősítése. A térség po-
litikai, gazdasági és társadalmi reformfolya-
matainak uniós támogatásához keretet nyújt 
a 2011-ben elfogadott „Partnerség a demok-
ráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán 
térséggel” elnevezésű uniós együttműködési 
stratégia. A görög elnökség számára fontos 
az együttműködési stratégiában rejlő lehető-
ségek kiaknázása. A pénzügyi támogatásokat 
illetően görögország célja a szomszédságpo-
litika keleti és déli dimenziója között jelenleg 
fennálló arányok fenntartása. Az elnökség elő 
kívánja segíteni a harmadik országokkal kö-
tendő kereskedelmi és befektetési megálla-
podásokról folyó tárgyalások továbbvitelét, 
különös tekintettel az Eu és az usA között 
jelenleg is folyó tárgyalásokra. Az Eu általá-
nos preferenciarendszere harmadik – különö-
sen fejlődő – országok számára biztosít ked-
vezményes hozzáférést az unió piacához. Az 
elnökség segíteni fogja a preferenciarendszer 
2014 elején hatályba lépett új rendelkezéseinek 
zökkenőmentes végrehajtását. fontos, hogy e 
megállapodások egyebek mellett képesek le-
hetnek elősegíteni az európai növekedést és a 
munkahelyteremtést. Az elnökség célja, hogy 
a poszt-2015-ös fejlesztési stratégiához kap-
csolódó kérdésekben előrelépést érjen el, va-
lamint hozzájáruljon az uniós humanitárius 
segítségnyújtás hatékonyságának javításához. 
tekintettel az Ensz-ben zajló fejlesztéspoliti-
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kai reformfolyamatra, 2015 a nemzetközi fej-
lesztéspolitika meghatározó éve lesz. Ezért a 
görög elnökség szeretné elérni, hogy a Bizott-
ság 2015-öt a fejlesztés évének nyilvánítsa.

gazdasági és pénzügyi tanács 

Az elnökség figyelmének fókuszában a követ-
kező kérdések állnak: a gazdasági és monetáris 
unió mélyítése; a tagállami gazdaság- és pénz-
ügyi politikák szorosabb összehangolása; a szük-
séges növekedésösztönző reformok támogatása. 
Az elnökség a tagállami gazdasági reformok elő-
zetes koordinációjában kíván eredményt elérni, 
egyebek mellett a növekedési, a munkahely-te-
remtési és versenyképességi partnerségekről fo-
lyó egyeztetések előmozdításával. ugyanakkor a 
makrogazdasági és pénzügyi területen szükséges 
koordináció mellett a gmu szociális dimenziójára 
is figyelmet kell fordítani. Az elnökség folytatja az 
egységes bankszanálási mechanizmus kialakítása 
érdekében folytatott intézményközi tárgyalásokat; 
célja a dosszié lezárása a jelenlegi EP mandátuma 
alatt. Az elnökség hozzá kíván járulni az egységes 
bankfelügyeleti mechanizmus 2014. őszi zökke-
nőmentes elindulásához, illetve törekszik a ne-
gyedik európai szemeszter eredményes levezény-
lésére. A szemeszternek immár részét képezik 
az ún. kettes jogszabálycsomag (two-pack) ren-
delkezései, amelyek szigorúbb költségvetési el-
lenőrzési mechanizmust tesznek lehetővé az eu-
rózóna tagországaira nézve. A gazdaság hosszú 
távú finanszírozása terén az elnökség a Bizottság 
zöld könyvére alapozva kívánja folytatni a párbe-
szédet. fontos az Európai Bizottság és az Euró-
pai Beruházási Bank kis- és középvállalkozások 
támogatására vonatkozó közös kezdeményezé-
sének megfelelő végrehajtása. Az európai pénz-
ügyi szektor felügyeleti rendszerének reformja 
keretében az elnökség figyelmet fordít a fizetési 
szolgáltatások európai piacának biztonságosab-
bá és versenyképesebbé tételére (bankszámlák 
európai piacának megteremtése, pénzmosás el-

leni küzdelem, tőkepiaci felügyeleti reform, biz-
tosítási szektor átláthatóságának és felügyeleti 
rendszerének erősítése). Az elnökség az adóügyi 
adminisztratív együttműködés kérdésében politi-
kai megállapodást szeretne elérni, valamint le kí-
vánja zárni a megtakarítási irányelv felülvizsgála-
tát. uniós költségvetési téren aktuális feladat az 
elnökség számára a 2014-es költségvetés zök-
kenőmentes végrehajtásának támogatása, vala-
mint ezzel párhuzamosan a jövő évi költségve-
tés előkészítése. Ezenfelül elkezdődnek a saját 
források rendszerének későbbi felülvizsgálatára 
irányuló előkészületek. A két mindenkori alap-
vető uniós költségvetés-politikai cél, hogy bizto-
sítva legyen egyfelől a kontinuitás, másfelől pe-
dig az Eu politikáinak megfelelő finanszírozása.

Bel- és igazságügyi tanács

Az elnökség a szabadság, a biztonság és a jog 
térségének jövőjére kíván fókuszálni, ennek ke-
retében célja, hogy az Európai tanács 2014 jú-
niusában elfogadja a poszt-stockholm Program 
iránymutatásait. igyekszik előmozdítani az euró-
pai polgárok megfelelő tájékoztatását, informá-
ciókhoz való hozzáférését, illetve az állampolgári 
tudatosság növelését. Elkötelezett az igazság-
ügyi jogalkotás növekedés szolgálatába állítása 
(justice for growth) iránt. Ennek keretében az 
elnökség célkitűzése az uniós csődjogi rendelet 
felülvizsgálata, a közös európai adásvételi jog 
továbbfejlesztése, illetve az ideiglenes számla-
zárolást elrendelő európai végzés létrehozásáról 
szóló szabályozás előbbre vitele. fontos az adat-
védelmi jogszabálycsomag vitájának folytatása. 
A lisszaboni szerződés értelmében az Eu csat-
lakozni fog az Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nyéhez. A csatlakozás és a majdani implementáci-
ós feladatok előkészítését az elnökség kiemelten 
kívánja kezelni. A büntetőjog terén kiemelt cél-
ja az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni 
megfelelő büntetőjogi eszközök megteremtése, 
illetve az Európai ügyészség létrehozására irá-
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nyuló jogalkotási munka továbbvitele. A belügyi 
területen az elnökség egyebek mellett igyekszik 
elősegíteni a közös európai menekültügyi rend-
szer felállítását, illetve a tagállamok közti szoli-
daritás megerősítését, különös tekintettel a je-
lentős migrációs nyomásnak kitett tagállamok 
megsegítésére. támogatja az európai határőri-
zeti rendszer (Eurosur) bevezetésére irányu-
ló erőfeszítéseket, az operatív együttműködést 
tekintve pedig a frontex közös műveleteire vo-
natkozó szabályok kialakítását.

foglalkoztatási, Szociálpolitikai, egészségügyi és 
fogyasztóvédelmi tanács

Az elnökség törekszik a gazdaságpolitika, a fog-
lalkoztatás és a szociálpolitika közti szorosabb 
koordináció megvalósítására, illetve a szociális 
partnerek jobb bevonására. Az EPsCo követke-
ző félévi napirendjén szerepelnek egyebek mel-
lett a közös foglalkoztatási jelentés, a szociális 
eredménytábla, a foglalkoztatást érintő általános 
megközelítés, illetve a tagállami foglalkoztatási 
és szociálpolitikákra vonatkozó országspecifikus 
ajánlások. A fiatalok munkanélküliségének visz-
szaszorítása a görög elnökség alatt is a legfőbb 
prioritások egyike. Ezért fontos, hogy érdemi 
előrelépés történjen az ifjúsági foglalkoztatást 
célzó kezdeményezések kapcsán. Az elnökség 
szorgalmazni fogja továbbá a munkaerő mobi-
litását. kiemelt témaként kezeli a nők munka-
erő-piaci helyzetének javítását, a nők munka-
erőpiacon történő egyenlő részvételét, illetve 
alapvető jogait is. Az egészségügyi témák kö-
zött az elnökség kiemelt figyelmet fordít a fo-
lyamatban lévő jogalkotási javaslatok előrevi-
telére, valamint a migráció és a közegészség/
közegészségügyi rendszer kapcsolatára.

Versenyképességi tanács 

Az elkövetkező félév során az elnökség igyek-
szik előrelépést elérni a második egységes pi-

aci intézkedéscsomag (single market Act ii.) 
terén, kiemelt figyelmet szentelve a kkv-k fi-
nanszírozása javításának, illetve a fogyasztók 
védelmének, valamint a kutatás-fejlesztés és az 
innováció elősegítésének. A kutatás-fejlesztés-
re vonatkozó Horizont 2020 program meg-
valósítása, valamint az iparpolitikai kérdések 
szintén meghatározók lesznek a következő idő-
szakban. A társasági jog terén az elnökség sze-
retne konszenzust elérni az európai alapítvány 
statútumának szövegében. Emellett a pénzügyi 
információk átláthatóságának javítása érdeké-
ben törekedni fog a tárgyalások lezárására a 
nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok és vál-
lalatcsoportok általi közzétételéről szóló irány-
elvtervezet tekintetében. E jogszabály jelentő-
sen javíthatja a cégek átláthatóságát, illetve az 
információkhoz való hozzáférést, ezáltal nö-
velve az egységes piac versenyképességét. A 
Copernicus európai föld-megfigyelési prog-
ram fontos uniós projekt, melynek keretében 
2014 folyamán újabb műholdak felbocsátása 
várható. A görög elnökség a Versenyképes-
ségi tanács májusi ülésén szeretné áttekinte-
ni a Copernicus-program eddigi eredményeit. 

közlekedés, távközlés és energia tanács

Az elnökség prioritásként kezeli az Európa 2020 
stratégia végrehajtásához kapcsolódó témákat, 
így egyebek mellett a teljes mértékben össze-
kapcsolt közlekedési és energetikai infrastruk-
túrák kialakításának kérdését. kiemelt téma a 
belső energiapiac kiteljesítése, különös tekintet-
tel azon uniós célkitűzés megvalósítására, hogy 
egyetlen tagállam se legyen elszigetelt az euró-
pai földgáz- és villamosenergia-hálózatoktól. 
ugyancsak kiemelt figyelmet kapnak a digitá-
lis egységes piac kiteljesítésének kérdései, illet-
ve az Eu kiberbiztonsági stratégiájával kapcso-
latos teendők. Az elnökség előrelépésre törekszik 
a 2020 utáni időszakra szóló klíma- és energia-
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politikai elképzelések továbbfejlesztése terén. A 
távközlés területén az info-kommunikációs aka-
dálymentesség jegyében támogatja a közüzemi 
szolgáltatók weboldalaihoz való egyenlő esélyű 
hozzáférést minden állampolgár számára (aka-
dálymentesítés). szintén fontos kérdések a táv-
közlés terén az Eu kiberbiztonsági stratégiája, 
illetve a hálózat- és információbiztonságnak az 
egész unióban egységesen magas szintjére vo-
natkozó intézkedésekről szóló irányelv elfoga-
dása. Emellett a görög elnökség idejére esik az 
európai digitális napirend félidei felülvizsgálata is.

Mezőgazdasági és Halászati tanács

Az elnökség célja egyebek mellett a 2014 ele-
jén hatályba lépett új közös agrárpolitikai rend-
szer kibontakoztatása, illetve az új rendszer-
re történő zökkenőmentes átállás. Ez egyebek 
mellett a jogszabályi környezet átalakítása és 
egyszerűsítése által valósul meg. Az egyszerű-
sítés hozzájárulhat az európai mezőgazdasági 
termékek, illetve az európai termelők verseny-
helyzetének javításához. Ennek egyik eszközét 
a közösségi minőségtanúsítási rendszerek je-
lenthetik. A halászati politika terén az elnök-
ség folytatja az Európai tengerügyi és Halászati 
Alapról folyó tárgyalásokat, illetve megkezdi a 
reform intézkedéscsomagban foglalt intézkedé-
sek végrehajtását. Az elnökség igyekszik előse-
gíteni a vízlelőhelyek fenntartható használatát, 
a környezet- és fogyasztóvédelmi szempontok 
érvényesülését, valamint előrelépést kíván el-
érni az élelmiszerláncra vonatkozó jogszabály-
csomag tárgyalásában. 

környezetvédelmi tanács

Az elnökség munkájának kontextusát e té-
ren nagyban meghatározza a nemrég elfoga-
dott hetedik uniós környezetvédelmi cselek-
vési program, amely 2020-ig meghatározza 
a főbb uniós környezetvédelmi célkitűzése-

ket. fontos feladat a környezetvédelmi szem-
pontok integrációja az összes közösségi po-
litikába. Az elnökség szeretne előrehaladást 
elérni az Eu levegőminőségi tematikus stra-
tégiájának felülvizsgálatában. A klíma–ener-
gia-ügyek a tervek szerint hangsúlyosan sze-
repelnek az elnökség napirendjén, figyelemmel 
arra, hogy a Bizottság a közeljövőben terjeszti 
elő a 2030-as klíma–energia-csomagot. Az el-
nökség a csomag politikai jelentőségű eleme-
inek megvitatása érdekében a csomagot sze-
retné szerepeltetni a márciusi Európai tanács 
napirendjén. Az Egyesült nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményében (unfCCC) ré-
szes felek konferenciájának soron következő, 
20. ülésére 2014. november–december fo-
lyamán kerül sor, az erre való felkészülésre 
az elnökség kiemelt figyelmet fordít. igyekszik 
elősegíteni az Eu aktív részvételét a 2012. jú-
niusi rio+20 konferencia eredményeinek nyo-
mon követésében. 2014 júniusában nairobiban 
kerül megrendezésre az Ensz környezetvé-
delmi közgyűlésének soron következő ülése, 
ahol a világszervezet tagországai megvitat-
ják az Ensz környezetvédelmi Programjának 
(unEP) 2015 utáni időszakra vonatkozó me-
netrendjét. A tagállami álláspontok koordiná-
cióját az elnökség fontos feladatának tartja.

oktatás, ifjúság, kultúra és Sport tanács

Az oktatás és képzés képes pozitívan hozzájá-
rulni az európai polgárok foglalkoztathatósá-
gához, különös tekintettel a fiatalokra. E cél-
kitűzés elérésében kulcsszerepet játszhatnak 
az új strukturális és beruházási alapok, illetve 
az új „Erasmus +” program. A fiatalok társa-
dalmi befogadásának javítása az ír-litván-gö-
rög elnökségi trió horizontális célkitűzése. Az 
elnökség hozzá kíván járulni az Eu új, u-multi-
rank névre hallgató nemzetközi egyetemrang-
sorának kifejlesztéséhez, illetve tervei szerint 
konferenciát is szervez a témában. Az elnök-
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ség szeretné elérni egy, a fiatalokkal folytatan-
dó strukturált párbeszédről szóló tanácsi hatá-
rozat elfogadását. kulturális területen fontos 
cél az Európa kulturális fővárosai kezdemé-
nyezés 2020–2033-as évekre szóló előkészíté-
se. Az audiovizuális területen az elnökség célja 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelv alkalmazásáról szóló jelentés, illetve 
az irányelv kapcsán kezdeményezett nyilvános 
konzultációk eredményeinek feldolgozása, il-
letve konstruktív párbeszéd kialakítása a tag-
államok között.  
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andicS TíMEa*

2014-es  uniós  választás i  év

az EP-választások,  i l letve az uniós  vezetők 
megválasztásának intézményi  vonatkozásai

2014 folyamán, az európai parlamenti választásokat követően az uniós intézmé-
nyek átalakulnak; ennek keretében újraalakul az Európai Parlament (EP), majd 
újra kell választani az Európai Bizottság elnökét és a biztosokat, illetve a Bizott-
ság alelnökeként tevékenykedő külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt1. Emel-
lett az Európa tanács2 és a nAto főtitkárának3, illetve az Európai tanács4 és az 
Euro-csúcs elnökének5 a megválasztására is idén kerül sor. Az Európai unió veze-
tő politikai tisztségeiről a döntés a jövőben valószínűleg egy vagy több nagyobb, 
intézményi posztokat átfogó alkucsomag részét képezi, amely a fenti posztokon 
túl feltehetően tartalmazza majd az egyes lényegesebb biztosi portfóliókat, a je-
lenleg a holland pénzügyminiszter, Jeroen Dijsselbloem vezette eurócsoport elnö-
kének (amennyiben állandó jelleggel létrehozásra kerül) és egyes vélemények sze-
rint az Ensz főtitkárának6 posztját is.

A 2014-es intézményi változások tematizálják 
az Európai unió tanácsának ez évi elnökségét 
adó tagállamok elnökségi programjait is. Az el-
ső féléves görög elnökség munkájának üteme-

zését jelentősen befolyásolja, hogy a május 22. 
és 25. közötti európai parlamenti választások 
következtében az EP az elnökségi félévük kö-
zepén befejezi tevékenységét. Az utolsó ple-

*  A szerző a külügyminisztérium Eu ügyekért felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársa. A cikkben tett megál-
lapítások kizárólag a szerző magánvéleményét tükrözik, és nem tekinthetők a külügyminisztérium hivatalos álláspont-
jának.

1  Az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (jelenleg Catherine Ashton) az Eusz 18. cikk (1) bekezdése  
szerint az Európai tanács minősített többséggel és a Bizottság elnökének egyetértésével nevezi ki.

2  Az Európa tanács főtitkárát 2014 júniusában választja meg az Et Parlamenti közgyűlése a miniszteri Bizottság javas-
lata alapján. Az Et-főtitkár kívánatos politikai és szakmai profilját illetően a Jean-Claude Juncker luxemburgi minisz-
terelnök által az Et és az Európai unió közötti kapcsolatok fejlesztésének lehetőségéről készített 2006-os jelentésben 
megfogalmazott ajánlások tekintendők irányadónak, amelyek szerint korábban állam- vagy kormányfői, miniszteri, 
vagy ehhez mérhető súlyú tisztséget betöltött személyek jelölhetők. 

3  A főtitkár kiválasztásának folyamata a nAto-n belül kialakult íratlan szabályok szerint alakul. A főtitkári mandátum álta-
lában 4 évre szól, amely esetenként 1–2 évvel meghosszabbítható. Az informális kiválasztási folyamatot az észak-atlan-
ti tanács mellé delegált állandó képviselők készítik elő az észak-atlanti tanács doyenjének koordinálásával. Anders fogh 
rasmussen főtitkár 2009-ben szerzett mandátumát még 2012-ben meghosszabbították 2014. július 31-ig.   

4  Az Eusz 15. cikk (5) bekezdése alapján az Európai tanács minősített többséggel, két és fél éves időtartamra választja 
meg elnökét; az elnök megbízatása egy alkalommal megújítható. A jelenlegi elnök megbízatása 2014. november 30-án 
jár le, őt ezt követően újraválasztani már nem lehet.

5  Az Euró-csúcs elnökét a (jelenleg Herman von rompuy) az euróövezet állam- és kormányfői választják meg egysze-
rű többséggel, egy időben az Eit elnökének megválasztásával, ugyancsak két és fél éves időtartamra. A jelenlegi elnök 
megbízatása 2014. november 30-án jár le.

6  Az Ensz főtitkárát (jelenleg Ban ki-moon) a Biztonsági tanács javaslatára az Ensz közgyűlés nevezi ki. Vétójogával  
élve a Biztonsági tanács bármely állandó tagja befolyást gyakorolhat a főtitkár kiválasztásának folyamatára, a jelöltnek 
tehát bírnia kell valamennyi állandó tag támogatását. A jelenlegi főtitkárt hivatali idejének lejártával, 2011. június 21-én 
újraválasztották, így terminusa 2016. december 31-én jár le. Az újraválasztás tekintetében nincs korlátozás, azonban az 
eddigi gyakorlat szerint minden főtitkár legfeljebb két terminust töltött le.
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náris ülésre április 14–17. között kerül sor, 
így az EP-vel való párbeszédet igénylő kérdé-
sek kapcsán előrelépésre az elnökségi félévük 
első felében van lehetőség. A második féléves 
elnökséget adó olaszország erősíteni kívánja 
az Európa jövőjéről folyó párbeszédet. Ezen 
törekvésük egyik első eleme az elnökségüket 
megelőző időszakra tervezett, a nemzeti par-
lamentek és az Európai Parlament képviselői-
nek Európa jövőjével foglalkozó konferenciája 
lesz. A tanácskozás fő célja a lisszaboni szer-
ződés reformjára vonatkozó javaslatok és egy 
föderális Európa megteremtésére vonatkozó 
elképzelések megvitatása, az ezzel kapcsola-
tos nemzeti parlamenti álláspontok megisme-
rése. Jelenleg még folyamatban van az elnök-
ségi program összeállítása, amely intézményi 
aspektusa várhatóan az európai intézmények 
demokratikusabbá, átláthatóbbá, hatékonyabbá 
tételének hívószava köré épül majd fel. 

Az egyes tagállamokban az európai parla-
menti választások közeledtével egyre intenzí-
vebb az Európáról, Európa jövőjéről szóló vi-
ta. A téma sokkal hangsúlyosabban van jelen 
a közéletben, mint bármikor korábban; az eu-
rópai polgárok jogos elvárása, hogy az Eu ve-
zetői egyértelmű képet adjanak arról, milyen 
irányban halad az Európai unió. Jelen tanul-
mány célja az európai parlamenti választáso-
kat követően esedékes intézményi változások 
bemutatása, összefüggéseinek áttekintése.

1. az Európai Parlament, a 2014-es 
európai parlamenti választások

Az európai polgárok 1979 óta nyolcadik alka-
lommal választhatják meg európai parlamenti 
képviselőiket a 2014. május 22. és 25. között 
megrendezésre kerülő következő európai par-
lamenti választások alkalmával. Az ezt követő 
hónapokban, június-július során feláll az EP új 

struktúrája, ennek keretében újraalakulnak a 
frakciók, az új EP tagjai közül megválasztja az 
elnökét és tisztségviselőit. A jelenlegi EP man-
dátuma az új Parlament megalakulásáig tart. 

1.1. Növekvő euroszkepticizmus, a szélsőséges 
erők előretörése

A következő európai parlamenti választás jelen-
tős hatással lehet az Eu egészére, tekintettel 
arra, hogy a gazdasági válság következtében 
kialakult szociális elégedetlenség, az eurózó-
na és az integráció jövőjét övező bizonyta-
lanság, illetve az Európa-projekt hosszú távú 
fenntarthatóságának megkérdőjelezése az Eu-
rópa-ellenes, szélsőséges politikai erők erősö-
dését hozta magával, amely nemcsak az egyes 
tagállamokon belül jelenthet problémát, hanem 
az unió működésére, Európa világpolitikai sze-
repvállalására, nemzetközi súlyára is komoly 
árnyékot vethet. 

évek óta problémát jelent, hogy gyenge a 
kapcsolat ez európai polgárok és képviselő-
ik tevékenysége között. Ennek hatásaként 
1979 óta folyamatosan csökken az európai 
parlamenti választásokon részt vevők aránya; 
2009-ben a választók mindössze 43 százaléka 
voksolt. Emellett a nemzeti belpolitikai erők 
EP-választási kampányra fordított erőfeszí-
tései is a nemzeti alatt maradnak, továbbá a 
kampány túlnyomórészt nem Európa-politikai 
kérdésekre fókuszál. Amennyiben a választá-
sokon a részvételi arány az eddigi tendenciák 
szerint alacsony marad, az európai parlamenti 
voksolás a tagállamok többségében protest-
szavazás lehet a választók egy része számá-
ra. Ennek következtében az új EP-ben pél-
dátlan módon megnőhet az euroszkeptikus 
és Európa-ellenes, szélsőséges, populista, na-
cionalista erők támogatottsága. A Policy so-
lutions politikai elemző és tanácsadó intézet 
a tagállamok országos közvélemény-kutatá-
sai alapján készült 2013. augusztusi jelenté-
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se7 szerint az euroszkeptikus erők lesznek a 
2014-es választások egyértelmű nyertesei. 
A felmérés szerint az Európai konzervatívok 
és reformerek frakciója várhatóan 50 képvi-
selővel képviselheti a jobboldali euroszkepti-
kus választókat. Az Eu-ellenes szabadság és 
Demokrácia unió 17 képviselőt gyűjthet ösz-
sze a felmérés szerint, amely azonban nem 
lesz elég a frakcióalapításhoz. kivéve, ha be-
gyűjti azokat a pártcsaládokhoz nem kötődő 
euroszkeptikus, sok esetben szélsőjobbolda-
li képviselőket, akiknek a száma közel 70 le-
het az új Európai Parlamentben. A kutatásból 
az látható, hogy összességében akár minden 
hetedik EP-képviselő az Európai unió gyen-
gítésében érdekelt, euroszkeptikus jobboldali 
politikus lehet. Az elhúzódó gazdasági válság 
egyértelmű hatása a szélsőségek erősödése. A 
szélsőbaloldali és egyes zöld pártokat tömö-
rítő Egységes Európai Baloldal 7,9 százalék-
ra erősödhet, és 59 képviselői helyet szerez-
het. ugyanakkor az európai zöldek évtizedek 
óta töretlen erősödése megállni látszik. A zöld 
pártcsalád a mandátumok 5,6 százalékát sze-
rezné meg, így 42 képviselővel lehetnének je-
len az Európai Parlamentben. A sok esetben 
egy irányba szavazó európai szocialisták, szél-
sőbaloldal és zöldek így összesen 44 százalékot 
szerezhetnek. Az előrejelzés alapján megállapít-
ható, hogy az erőtér a korábbinál is fragmen-
táltabbá válhat a pártok között, még nehezebbé 
válhat megszerezni a stabil többséget a dönté-
sekhez, megnőhet az euroszkeptikus képvise-
lők befolyása a döntéshozatali folyamat során.

1.2. Bizalmi válság

Az továbbra is kérdéses, hogy az EP-választá-
sok mennyire térnek el a szokásostól, az Eu 

tudja-e növelni a demokratikus legitimációját. 
A polgárok és az uniós intézmények közötti tá-
volság nagy, a polgárok szemében túlnyomó-
részt negatív kép él az uniós intézményekről, 
így könnyen figyelmen kívül hagyják az integ-
rációból eredő előnyöket. A válság elmosta a 
határokat az uniós és a nemzeti kormányzás 
között, hatásaként az uniós szinten meghozott 
döntések egyre inkább közvetlenül meghatá-
rozhatják a polgárok jövőjét a következő év-
tizedekre. Az egyes tagországokban így nő a 
szkepticizmus mind a nemzeti, mind az európai 
politika iránt, mivel a polgárok kevéssé vagy 
egyáltalán nem bíznak abban, hogy mindaz, ami 
Brüsszelben történik, az életkörülményeik ja-
vítását szolgálja. A 2013 nyarán nyilvánosság-
ra hozott Eurobarométer-felmérés szerint8 az 
uniós polgárok 60 százaléka nem bízik az Eu-
ban; ez az arány majdnem kétszerese a globá-
lis pénzügyi válságot és az eurózóna válságát 
megelőző 2007. évi adatoknak. Ezen túlme-
nően 84 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy ak-
kor támogat egy egységes Európát, ha az jólé-
tet és prosperitást is hoz számára. A felmérés 
szerint az európai polgárok számottevő része 
tartja úgy, hogy jelenleg az unióban a dönté-
sek nem transzparens módon születnek, ez-
zel csökkentve az uniós intézményrendszer-
be vetett bizalmat. 

1.3. a választási részvétel növelését célzó  
törekvések

A hagyományosan alacsony választói részvétel 
növeli a szélsőséges, Európa-ellenes erők befo-
lyását – tekintettel a protestszavazók hagyo-
mányosan nagyobb szavazási hajlandóságára 
–, továbbá az EP demokratikus legitimitásá-
nak gyengítése irányába hat. Az egyes tagál-

7  http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzesek/2014-es%20európai%20parlamenti%20választások.pdf,    
letöltés ideje: 2013. december 20.

8.  Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_publ_en.pdf,  
letöltés ideje: 2013. december 20.
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lami kormányok egyetértenek abban, hogy 
ösztönözni kell az európai parlamenti választá-
sokon való részvételt. Ennek érdekében a pol-
gárok számára kézzelfogható, konkrét gyakor-
lati hasznokat hajtó témákkal kell megszólítani 
az európai polgárokat, amelyek kapcsán ered-
ményeket kell elérni, azokat közérthetően be 
kell mutatni. Ennek során nemcsak az Eu jö-
vőjével kapcsolatos, hanem a gazdasági és mo-
netáris unió kialakítására vonatkozó konkrét 
elképzeléseiket is ismertetni kell. továbbá ja-
vítani szükséges az unióval, annak működésé-
vel kapcsolatos tájékoztatást is.

Az idei EP-választások demokratikusabbá té-
tele és a választói részvétel növelése érdekében 
a Bizottság 2013. március 12-én9, az Európai 
Parlament pedig július 4-i10 strasbourgi ülésén 
ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok és 
az EP-választásokban részt vevő nemzeti és 
európai politikai pártok részére. Az ajánlások 
célja az európai politikai dimenzió előmozdí-
tása, továbbá annak lehetővé tétele, hogy a 
választópolgárok alaposabban megismerhes-
sék azokat a kérdéseket, amelyeket az euró-
pai parlamenti választások kimenetele befolyá-
solhat, valamint hogy azokról szélesebb körű 
vita kezdődhessen. A kampányok célja emel-
lett a figyelemfelhívás, a választásokon való 
részvétel fontosságának tudatosítása. Ezenkí-
vül mindkét ajánlás felkéri az európai politikai 
pártokat, hogy a választások előtt ésszerű időn 
belül nevezzék meg európai bizottsági elnökje-
löltjeiket, és tegyenek meg mindent annak ér-
dekében, hogy az elnökjelöltek között létrejöj-
jön a nyilvános politikai eszmecsere. 

Ezen túl a demokratikus legitimáció növe-
lése érdekében a jövőben szükség lehet az EP 
és a nemzeti parlamentek közötti hatáskör-
megosztás pontosítására és a parlamentkö-
zi együttműködés meglévő struktúráinak to-

vábbfejlesztésére. felmerül a lehetősége annak, 
hogy lehetőséget kell adni az EP-képviselők-
nek a nemzeti parlamentek munkájában való 
aktív részvételre. Ezzel párhuzamosan a nem-
zeti parlamenti képviselők közül az EP-képvi-
selők számával megegyező képviselő kijelölé-
se nemzeti kapcsolattartóként segíthetné a két 
intézmény munkája közti szorosabb együttmű-
ködés kialakítását. mások úgy vélik, a legitimá-
ciós válság leküzdése érdekében nemzeteken 
átnyúló jelöltlistákra és valódi európai politi-
kai pártokra van szükség. további lehetőség-
ként merül fel az Európai Parlament helyett a 
nemzeti parlamentek jogköreinek szélesítése, 
amelyhez azonban a nemzeti parlamenteknek 
képeseknek kell lenniük az uniós ügyekre való 
szélesebb körű rálátásra, a munka folyamatos 
nyomon követésére. más vélemények szerint 
a bizottsági elnökjelöltek megnevezése lehet 
a leginkább előremutató, a választók számára 
legkönnyebben megragadható lehetőség, amely 
ugyanakkor számos politikai, stratégiai kér-
dést vet fel, amelyek még tisztázásra várnak.

1.4. az ep új struktúrájának kialakulása

A választásokat követően, a 2014 júniusában 
kezdődő egyeztetések nyomán alakul ki az új 
Európai Parlament struktúrája. Első lépésként 
az új képviselőcsoportokat kell kialakítani; ezzel 
párhuzamosan folynak majd az egyeztetések 
az EP egyes tisztségeinek elosztása tekinteté-
ben, valamint az Európai Bizottság új elnöké-
nek személyéről. Az EP összetétele kapcsán 
az egyes elemzők által prognosztizált eredmé-
nyek eltérnek egymástól, azonban közös elem-
ként jelenik meg bennük, hogy szoros ered-
ményre lehet számítani az Európai néppárt és 
a baloldal között. mindez a szélsőséges, Euró-
pa-ellenes erők támogatottságának erősödése 

  9   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=tA&language=En&reference=P7-tA-2013-323, letöltés ide-
je: 2013. december 15.

10 Ez jelenleg hét tagország.
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fényében a következő EP két legnagyobb frak-
ciójának együttműködési hajlandóságát növelő 
tényezőként hathat. 

Az EP-n belüli erőviszonyokat a 2014 júni-
usában kialakuló frakciók határozzák meg. Az 
EP eljárási szabályzatának 30. cikkében foglal-
tak szerint az alapításhoz a tagállamok legalább 
egynegyedéből11 érkező, legalább 25 képviselő 
részvétele szükséges12. E folyamat során szá-
molni kell az újonnan bejutott politikai erők-
kel is, amelyek frakciók szerinti hovatartozá-
sa egyelőre még nyitott kérdés, és amelyek 
képviselői létszáma egyes elemzők álláspontja 
szerint akár az új EP 15 százalékát is elérhe-
ti. A helyezkedés során nem zárható ki egyes 
nemzeti delegációk frakciók közötti váltása, il-
letve új frakció alapítása sem.  

Az EP formális megalakulására – ezen be-
lül az elnök és alelnökök választására – a vá-
lasztásokat követő első, 2014. július 1. és 3. 
közötti plenáris ülésen kerül sor. Az EP a tag-
jai közül választja elnökét titkos szavazással. 
A jelöléshez vagy egy képviselőcsoport, vagy 
legalább 40 képviselő támogatása szükséges. 
Ha a jelölések száma nem haladja meg a be-
töltetlen tisztségek számát, a jelöltek közfelki-
áltással is megválaszthatók. Az Európai Parla-
ment elnökéül a szavazatok abszolút többségét 
megszerzett jelöltet választják meg. Ha a sza-
vazás három fordulójában egy jelölt sem kapja 
meg a leadott szavazatok abszolút többségét, 
akkor a Parlament elnökét a negyedik szava-
záson egyszerű többséggel választják meg. Az 
elnök tisztsége két és fél évre, azaz fél parla-
menti ciklusra szól, mandátuma megújítható. 
személyéről informálisan az EP legnagyobb po-
litikai csoportjai egyeztetnek, aminek eredmé-
nyeképp a parlamenti ciklus alatt két különbö-
ző politikai színezetű képviselő is elláthatja az 
elnöki teendőket. 

Az alelnökök (14) megválasztására közvet-
lenül az elnök megválasztása után kerül sor. 
Esetükben a jelöléshez egy képviselőcsoport, 

vagy legalább 37 képviselő támogatása szük-
séges. A jelöltek közül titkos szavazással vá-
lasztják meg az alelnököket, megválasztásuk-
hoz a leadott szavazatok abszolút többsége 
kell. Az elnöki funkciónál alkalmazott gyakor-
lattal ellentétben az alelnököket a ciklus köze-
pén gyakran újraválasztják.

1.5. az ep kompetenciái a lisszaboni Szerződést 
követően a Bizottság elnökének megválasztása
kapcsán

A 2014-es választások után a különböző nem-
zeti delegációk helyezkedését felértékeli majd 
az Európai Bizottság elnökjelöltjeinek állítá-
sára vonatkozó kezdeményezés. Annak érde-
kében, hogy szorosabb legyen a kapcsolat az 
EP-választások eredménye és a Bizottság el-
nökének megválasztása között, a legnagyobb 
európai politikai pártok javaslatot tettek ar-
ra, hogy az európai parlamenti választásokon 
legtöbb mandátumot szerzett európai politikai 
párt elnökjelöltje kapjon elsőbbséget a bizott-
sági elnök jelölésének folyamatában. Az Eu-
rópai Parlament 2013. július 4-i strasbourgi 
állásfoglalása az új Bizottság elnökének meg-
választása kapcsán rögzíti: „… a legnagyobb 
európai szintű politikai pártok készen állnak 
arra, hogy saját jelöltet nevezzenek meg a Bi-
zottság elnöki posztjára, feltételezve, hogy e 
jelöltek vezető szerepet fognak játszani a parla-
menti választási kampányban…”. Álláspontjuk 
szerint a demokráciadeficit csökkentésének jó 
eszköze az európai parlamenti választásokon 
nyertes frakció listavezetőjének kinevezése az 
Európai Bizottság elnöki posztjára.

A frakciók erősorrendje elviekben így azt is 
meghatározhatja, hogy melyik politikai csoport 
igényli majd magának legnagyobb frakcióként 
a bizottsági elnökjelölti pozícióra való jelöltál-
lítás lehetőségét. ugyanakkor az előrejelzések 
alapján gyakorlatilag biztosra vehető, hogy 
az EP-ben egyetlen párt sem szerez abszolút 
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többséget, így a Bizottság elnökének megvá-
lasztásához koalíció kialakítása válik szükséges-
sé, és ebben az esetben nem feltétlen a legna-
gyobb frakció jelöltje lesz majd az EP jelöltje 
a Bizottság elnöki posztjára. Amennyiben az 
EP-ben nagykoalíció alakulna, azzal nagyobb 
eséllyel kerekedhetnének felül a pártpolitikai, 
tagállami érdekeken a pragmatikus, Európa-
politikai szempontok. A notre Europe elem-
zése13 szerint erre az új EP-ben az EPP14 és 
az s&D15, vagy esetleg az EPP, s&D és AlDE16

összefogása révén lesz lehetőség. Amennyi-
ben az euroszkeptikus EP-képviselők blokko-
ló erővel rendelkeznek a következő EP-ben, az 
megnehezítheti az integrációpárti konszenzu-
sos jelölt jelölését is az Európai Bizottság el-
nöki tisztségére. 

2. az Európai Bizottság megválasztása 

Az európai parlamenti választásokat és az új 
EP-struktúra felállását követően kerül sor az új 
Európai Bizottság megalakulására. A jelenlegi 
Bizottság mandátuma 2014. október 31-ig tart. 

2.1. a Bizottság elnökének megválasztása

A bizottsági elnök személyére az Eusz 17. 
cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint az 
Eit minősített többséggel eljárva tesz javas-
latot az EP-nek „az európai parlamenti vá-
lasztások figyelembevételével és a megfelelő 
egyeztetések lefolytatása után”. ugyan az Eit 
a vonatkozó szerződéses rendelkezések értel-
mében minősített többséggel jelöl, azonban a 
kérdés jelentőségére tekintettel célszerű kon-
szenzus kialakítására törekedniük az állam- és 
kormányfőknek. Ezt a jelöltet az EP tagjainak 

abszolút többségével választja meg. Amennyi-
ben a jelölt nem kapja meg a szükséges több-
ségi támogatást, az Európai tanács minősített 
többséggel egy hónapon belül új jelöltet java-
sol, akit az Európai Parlament ugyanezen el-
járás szerint választ meg. 

A lisszaboni szerződés növeli az Európai 
Parlament kompetenciáit a Bizottság elnöké-
nek megválasztása kapcsán azáltal, hogy előírja 
az állam- és kormányfők számára az új bizott-
sági elnök jelölésekor az EP-választások ered-
ményének figyelembevételét. ugyanakkor az 
Európai tanács és az Európai Parlament közti 
konzultáció mikéntje egyelőre nem tisztázott, 
e tekintetben iránymutatást a lisszaboni szer-
ződést elfogadó kormányközi konferencia záró-
nyilatkozatához csatolt 11. nyilatkozat nyújt, 
amely az Eit és az EP közti konzultáció kere-
tében kialakításra kerülő közös megegyezést 
irányoz elő. A nyilatkozat rögzíti, hogy az EP 
és az Eit „közös felelősséggel tartozik az Eu-
rópai Bizottság elnökének megválasztásához 
vezető folyamat zavartalan lebonyolításáért”, 
ezért képviselőik „az Európai tanács határo-
zatát megelőzően – a legmegfelelőbbnek ítélt 
keretek között – lefolytatják a szükséges kon-
zultációkat”. A nyilatkozat szerint „e konzultá-
ciók részletes szabályai az Európai Parlament 
és az Európai tanács által kellő időben elfoga-
dott közös megegyezéssel határozhatók meg”. 
Az Európai Parlament 2013. július 4-i stras-
bourgi állásfoglalása ezért szorgalmazza a bi-
zottsági elnök tisztsége kapcsán az EP és az 
Eit közötti jelölési eljárás tisztázását. 

A bizottsági elnök kiválasztása továbbá nagy 
valószínűség szerint szervesen összekapcsolódik 
több felsőszintű pozíció (Eit-elnök, a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő, Et-elnök, nAto-
főtitkár, adott esetben az eurócsoport állandó el-

13   http://www.notre-europe.eu/media/balanceofpowerep2014bertoncinikreilingerne-jdinov2013.pdf?pdf=ok,  
letöltés ideje: 2014. január 5.

14 European People’s Party (Európai néppárt)
15 Progressive Alliance of socialists and Democrats (szocialisták és Demokraták Progresszív szövetsége)
16 Alliance of liberals and Democrats for Europe (liberálisok és Demokraták szövetsége Európáért)
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nöke) betöltésével kapcsolatos döntéssel is, így a 
különböző egyensúlyi követelmények figyelem-
bevételének szükségessége is nehezíti majd a jú-
nius-júliusi, egyes vélemények szerint akár az év 
második felére is áthúzódó egyeztetések menetét. 

2.2. a lisszaboni Szerződés új rendelkezéseinek 
hatása az eit és az ep közti együttműködésre

Az európai politikai napirendet egyre erőseb-
ben befolyásolja a 2014-es választásokra va-
ló felkészülés, egyre intenzívebb az Európáról 
szóló vita, amely során az EP és a Bizottság 
több képviselője is nyilatkozataiban támogat-
ja az európai politikai pártok jelöltállítását a 
Bizottság elnöki posztjára. fő érvük, hogy ez 
közelebb hozná az EP-választást a szavazók-
hoz, növelné a részvételi arányt, így javíthat-
ná a demokratikus legitimációt. Az elképzelés 
azonban egyelőre korántsem élvezi a tagálla-
mi vezetők támogatását. Az európai politikai 
pártok újfajta jelöltállítási eljárása szélesítheti a 
potenciális jelöltek körét, azonban több európai 
vezető felhívta a figyelmet arra, hogy nem sze-
retnék, ha az egyes pártok által megnevezett 
jelöltek megválasztása kapcsán bármiféle auto-
matizmus érvényesülne. A Bizottságnak felet-
te kell állnia a pártpolitikának, hogy elláthassa 
az alapszerződésekben rögzített feladatát. Így 
viszont egyfelől kétséges lehet, hogy a Bizott-
ság „szerződések őre” szerepét, a közösségi 
értékek képviseletét teljes mértékben el tud-
ná látni egy olyan intézmény, amelynek elnöke 
egy európai politikai párt képviselője. másfelől 
az Európai Parlament a Bizottságot ellenőrző 
szerepére is hátrányosan hathat, amennyiben 
az EP mindenekfelett támogatná az általa je-
lölt bizottsági elnököt. Így összességében az 
eljárás remélt hasznát lényegesen meghalad-
hatja az Eu működésére, az intézmények közti 
egyensúlyra gyakorolt negatív hatás.

tekintettel arra, hogy a válságkezelés kö-
vetkeztében az Eit szerepe megerősödött, az 

unió jelenlegi döntéshozatali rendszere egyér-
telműen az Eit túlsúlyát mutatja, amely maga 
után vonta egyes területeken a kormányközi-
ség erősödését. Ez számos kérdést vet fel az 
intézményközi kapcsolatok tekintetében is. Az 
EP a Bizottság elnökének megválasztása kap-
csán alkalmat lát arra, hogy ezt a tendenciát 
megfordítsa: a jelöltállítás informális módon, 
de megfordítaná a lisszaboni szerződésben le-
fektetett eljárást, így az Eit, illetve a tagálla-
mok szerepének gyengítése irányába hat. míg 
korábban az Eit által megnevezett jelöltet az 
EP elfogadta vagy elutasíthatta, addig az EP ja-
vaslata alapján az Eit hozható igazodási kény-
szerbe. Az Európai tanács dönthet úgy, hogy 
nem az EP-választásokon győztes politikai párt 
jelöltjét jelöli a bizottsági elnöki tisztségre, ek-
kor azonban számolnia kell egy elhúzódó intéz-
ményközi válság kialakulásának lehetőségével 
is, amennyiben az EP nem támogatja az általa 
jelölt személy kinevezését. Ebben az esetben 
új jelöltet kell állítani mindaddig, amíg a jelölt 
meg nem szerzi az EP többségi támogatását. 

A hosszan elhúzódó egyeztetési folyamat 
nemcsak az intézmények működésére nézve 
káros, hanem hátrányosan befolyásolhatja az 
Eu általános megítélését és a demokratikus le-
gitimáció erősítésére vonatkozó célkitűzések 
realizálását is. Ez utóbbi forgatókönyv tovább 
terhelné az amúgy sem felhőtlen viszonyt az 
egyes uniós intézmények között.  

Egyes vélemények alapján ugyanakkor a je-
löltállításra inkább a választási részvételt növe-
lő tényezőként kell tekinteni; jóval valószínűbb, 
hogy a pozícióról való döntés a legnagyobb po-
litikai pártok és az állam- és kormányfők kö-
zötti átfogó intézményi alkufolyamat eredmé-
nyeként születik meg. 

Az EP-állásfoglalás alapján és a német koalí-
ciós tárgyalások eredményének ismeretében az 
európai pártok várhatóan aktivizálják tevékeny-
ségüket. E folyamat során a német választások 
eredménye erős hatással lesz az EPP, majd az 
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egyes további európai pártcsaládok pozíciójára 
is, nem csupán az esetleges bizottsági elnökje-
lölt-állítás, de az intézmények közti egyensúly, 
illetve a tagállami és az uniós kompetenciák 
megoszlása, a szubszidiaritás kapcsán képviselt 
álláspont kialakítása tekintetében is. Az egyes 
európai politikai pártok 2014 elején döntik el, 
hogy állítanak-e jelöltet a Bizottság elnöki poszt-
jára, illetve döntenek arról is, hogy kit javasol-
nak jelöltként a Bizottság elnökének. Az s&D 
és a zöldek részletes menetrendet állapítottak 
meg a jelölt kiválasztására. Az európai szocialis-
ták 2013 novemberében martin schulz jelenle-
gi EP-elnököt nevezték meg egyedüli jelöltként. 
schulz formális megválasztására várhatóan a 
2014. február 28. és március 1. között meg-
rendezésre kerülő kongresszuson kerül sor. Az 
Európai zöldek egyedüliként közvetlen (online) 
előválasztásokkal választják ki a jelöltjüket. Az 
AlDE várhatóan a párt február 1-jei brüssze-
li, az EPP március 6–7-i dublini kongresszusán 
vitatja meg a kérdést.

2.3. a Bizottság struktúrájának felállása

A bizottsági elnök megválasztását követően a 
tagállamok javaslatai alapján kiválasztott, a Bi-
zottság tagjaivá jelölt személyek nevét tartal-
mazó listát a tanács a megválasztott elnökkel 
közös megegyezésben fogadja el. E tekintet-
ben is lényeges, hogy ki lesz a Bizottság kö-
vetkező elnöke, képes lesz-e az alkufolyamat 
keretében elérni, hogy az új Bizottság tagjai az 
unió szempontjából releváns portfóliókkal ren-
delkező rátermett vezetők legyenek, és vissza 
tudja-e utasítani a tagállamok esetlegesen ke-
vésbé kompetens biztos jelöltjeit. 

Az elnöknek, az unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselőjének és a Bizottság többi 
tagjának mint testületnek a jóváhagyásáról az 
Európai Parlament szavaz. E jóváhagyás alap-
ján a Bizottságot az Európai tanács nevezi ki 
minősített többséggel. A jóváhagyást megelő-

ző egyeztetési folyamat során számolni kell 
azzal, hogy az EP egyre nagyobb mértékben 
kíván beleszólni a Bizottság tevékenységé-
be, így az egyes portfóliókra jelölt biztosjelöl-
tek sorsát, ezáltal az egész Bizottság felállá-
sát jelentős mértékben befolyásolhatják az EP 
ez irányú törekvései. tekintettel arra, hogy a 
gazdasági válságból való kilábalás érdekében 
a Bizottság hatáskörei – a tagállami szuvere-
nitást érintő területeken is – jelentős mérték-
ben bővültek, sokan elhúzódó egyeztetésekre 
számítanak az új Bizottság tagjainak EP általi 
jóváhagyása kapcsán is. 

2.4. a Bizottság reformjával kapcsolatos 
elképzelések

Az európai integráció mélyítése, az egyre gyak-
rabban kormányközi alapon jelentkező kezde-
ményezések visszaszorítása érdekében hosszabb 
távon szükség lehet az uniós intézmények, el-
sősorban a Bizottság megerősítésére. Ezért 
érdemes röviden kitérni a Bizottság reformjá-
ra vonatkozó elképzelésekre is. Ennek módja 
tekintetében egyelőre nincs egyetértés sem a 
tagállamok, sem az egyes uniós intézmények 
között. A vita a hatékonyság növelése érde-
kében a Bizottság méretének, összetételének 
megváltoztatására koncentrálódik. Az EP ál-
láspontjával élesen szemben áll az a vélekedés, 
amely szerint a tanácsnak, illetve az Eit-nek 
kellene sokkal világosabban meghatároznia a 
Bizottság működésének irányát, és kívánatos 
lenne a testület depolitizálása. más elképzelé-
sek alapján a Bizottságnak több politikai legi-
timitással felruházva nagyobb döntéshozatali 
jogkört kellene kapnia.

A hatékonyság növelése érdekében egyes véle-
mények szerint csökkenteni kell a biztosok szá-
mát, mivel a mostani rendszerben nagy a kísér-
tés arra, hogy az egyes biztosi portfóliók létét, 
fontosságát a biztosok a jogalkotási javaslatok 
számán keresztül indokolják. mindez annak is 
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az eredménye, hogy szinte megoldhatatlan mind 
a 28 biztosnak az uniós érdekek szemszögé-
ből egyformán jelentős portfóliót biztosítani.  
Az Eusz 17. cikk (4)–(5) bekezdése szerint a 
lisszaboni szerződés hatálybalépésének idő-
pontja és 2014. október 31. között kinevezett 
Bizottság a tagállamok egy-egy állampolgárá-
ból áll, tehát érvényesül az egy állam, egy biz-
tos elv. 2014. november 1-jétől azonban lehe-
tőség nyílik a biztosok számának a tagállamok 
számának kétharmadára való csökkentésére, ez-
zel tehát lehetővé válna a rotációs alapon szer-
veződő, kisebb létszámú Bizottság felállítása. 
Az Írországnak a jelenlegi rendszer fenntartá-
sáról adott garancia miatt azonban valószínű-
leg erre rövid távon nem kerül sor.

más elképzelések szerint a bizottsági struk-
túra átszervezésével is növelhető a Bizott-
ság tevékenységének hatékonysága speciális 
klaszterek létrehozásával, amely által minden 
tagállam jelölhetne továbbra is szavazati jog-
gal bíró biztost, azonban ún. junior és szeni-
or biztosok (akik egyben a Bizottság alelnöke-
ként is funkcionálnak) kijelölésével erősödne 
egyes biztosok és a Bizottság elnökének po-
zíciója. Eszerint a szenior biztosok koordinál-
nák a felelősségi területükön az egyes junior 
biztosok tevékenységét. 

Egyelőre azonban nincs meg a politikai aka-
rat a biztosok számának csökkentésére, illetve 
a struktúra megváltoztatására a tagállamokban, 
így e téren rövid távon nem várható változás.

***

mindezekre tekintettel a 2014-es európai 
parlamenti választások és az azt követő intéz-
ményi változások a korábbinál lényegesebb, 
az Eu jövőjéről szóló vitára is hatással lévő 
döntést jelenthetnek majd az európai fejlődés 
irányáról. továbbá amennyiben az EP-válasz-
tásokon az euroszkeptikus pártok komoly si-
kereket érnek el, az az egyes tagállamokban 
működő populista politikai erők pozíciójának 
erősítésén keresztül hatással lehet a jelentősebb 
nemzeti politikai pártok Európa-politikájára is. 

A 2009-es választásokhoz hasonlóan ismét 
hosszú egyeztetés várhat az Európai unió in-
tézményeire, hogy a különböző egyensúlyi kö-
vetelményeknek is megfelelő intézményi cso-
magot tudjanak összeállítani a választásokat 
követően. Ezzel az év második felében lehető-
vé válhat az új intézményrendszer gyors felál-
lása, ezáltal az intézményközi konfliktus elke-
rülése és a megkezdett reformok folytatása.  

Az uniós intézmények, különösen az Euró-
pai Bizottság működésének hatékonyságát nö-
velő reform kérdése évek óta az Eu jövőjével 
kapcsolatos egyeztetések napirendjén szerepel. 
tekintettel azonban arra, hogy az intézményi 
kérdésekben történő előrelépés több esetben 
további nemzeti kompetenciák átadását kíván-
ja, ezért erre inkább közép-, illetve hosszabb 
távon, adott esetben egy következő konvent 
keretében adódik lehetőség. 
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az energiapol i t ika uniós  aktual i tásai

A 2009. december 1-jén hatályba lépett, az Európai unió működéséről szóló 
szerződés (Eumsz) első alkalommal tartalmaz energiaügyi politikákra vonatko-
zó rendelkezéseket1. 
A tagállamok közötti szolidaritás szellemében, az unió energiapolitikájának céljai: 
az Európai unión belül az energiapiac működésének és az energiaellátás bizton-
ságának biztosítása, az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint 
az új- és megújuló energiaforrások kifejlesztésének elősegítése, valamint az ener-
giahálózatok összekapcsolásának előmozdítása. 
Ezek az intézkedések – a tagállamok által választott energiaszerkezetek (ener-
giamix) tiszteletben tartása mellett – nem korlátozhatják a tagállamok jogát az 
energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá 
nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását. 

A belső energiapiac teljes megvalósításának 
politikai határideje 2014. Ekkorra biztosítani 
kell, hogy az Európai unióban minden akadály 
elháruljon a gáz- és a villamos energia szabad 
áramlása előtt, továbbá 2015 után egyetlen 
európai uniós tagállam sem lehet elszigetelt az 
európai gáz- és villamosenergia-hálózatoktól, 
és egyetlen tagállam energiabiztonsága sem 
kerülhet veszélybe amiatt, hogy hiányoznak 
a megfelelő infrastruktúra-összeköttetések.2 

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a 
cél teljesítése érdekében tett tagállami erőfe-
szítéseket, továbbá periodikusan jelentést ké-
szít az elért eredményekről, illetve javaslatokat 
tesz a tagállamoknak. A következő átfogó bi-
zottsági jelentéscsomag 2014 elején készül el.

Előzmények

Az energetika és innováció kérdéseivel foglalko-
zó Európai tanács 2011. február 4-ei ülésén – 

amely a magyar elnökség kiemelkedő jelentő-
ségű eseménye volt – először vitatták meg az 
állam- és kormányfők szintjén egy ágazati po-
litika témakörét. Az energetika és az innováció 
kulcsfontosságú Európa jövőbeli növekedése és 
jóléte szempontjából, a célkitűzések megvalósítá-
sa a kontinens versenyképességének javításához, 
a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez já-
rul hozzá. Európa számára kiemelt jelentőségű a 
biztonságos, fenntartható és megfizethető ener-
giaellátás, ami növeli az unió versenyképességét.

Az elfogadott tanácsi következtetések hatá-
rozott politikai iránymutatást adtak az euró-
pai energiapolitika továbbfejlesztésére (a belső 
energiapiac kiteljesítése, a közösségi jogszabá-
lyok megfelelő és időbeli átültetése, a hiányzó 
infrastruktúra kiépítése, az energiahatékony-
ság, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású tech-
nológiák fejlesztésének támogatása, az orosz-
országgal folytatott partnerség megújítása, a 
déli földgázfolyosó kiépítésének fontossága), 
illetve felhívja a tagállamokat, hogy 2012.  

*   A szerző a külügyminisztérium szakmai főtanácsadója.
1 Eumsz 192. (2) c), XXi. CÍm EnErgiA 194. cikk
2 Az Európai tanács 2011. február 4-ei következtetései. 
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január 1-jétől tájékoztassák a Bizottságot az 
új és már megkötött bilaterális államközi ener-
getikai szerződéseikről. Az Európai uniónak 
szüksége van teljes mértékben összekapcsolt 
és integrált, működőképes belső energiapiacra.

Az Európai tanács következtetéseiben 2014-et 
jelölte meg a belső energiapiac megvalósításának 
határidejeként, figyelembe véve az Európai unió 
hosszú távú energiapolitikai céljait.

Az Európa előtt álló energetikai és klímaki-
hívások kezelése, továbbá a háztartások és az 
üzleti szereplők megfizethető és biztonságos 
energiaellátása érdekében biztosítani kell az 
belső energiapiac hatékony és rugalmas mű-
ködését. Az elöregedő európai energiarendsze-
rek modernizációjához a termelés, a szállítás 
és a végfelhasználás terén a Bizottság becslé-
se szerint 2020-ig mintegy 1000 milliárd eu-
ró összegű beruházásra van szükség.3 

A 2011. február 28-ai közlekedés, távközlés 
és Energia tanács – az Európai tanács február 
4-ei következtetései alapján – következtetése-
ket fogadott el az „Energia 2020: A verseny-
képes, fenntartható és biztonságos energiaellá-
tás és felhasználás stratégiája” című bizottsági 
közleményről4, építve az Európai Bizottság ja-
vaslatára az új Európa 2020 stratégia elindítá-
sáról, amelynek egyik prioritása a fenntartható 
növekedés elérése egy erőforrás-hatékonyabb, 
fenntarthatóbb és versenyképesebb gazdaság 
előmozdítása révén. A stratégia az „Erőforrás-
hatékony Európa” elnevezésű kiemelt kezde-
ményezés részeként kiemelte az energia-inf-
rastruktúra korszerűsítésének szükségességét 
az európai hálózatok kontinensszintű összekap-
csolása és különösen a megújuló energiaforrások 

bevonása érdekében. megállapította: még nem 
teljesült az a cél, hogy a villamosenergia-össze-
kapcsolási szint valamennyi tagállamban érje el a 
beépített termelési kapacitás legalább 10%-át.5 

A 2010-ben elfogadott, az „Energiainfra-
struktúra-prioritások 2020-ig és azt követően 
– Az integrált európai energiahálózat program-
terve” című bizottsági közlemény, és az Energia 
tanács 2011. február 28-ai következtetései az 
európai szintű hálózatfejlesztés 2020-ig tartó 
és az azt követő időszakra kiterjedő optima-
lizálása érdekében új uniós energiainfrastruk-
túra-politikát szorgalmazott, amely lehetővé 
teszi az unió versenyképességgel, fenntartha-
tósággal és az ellátás biztonságával kapcsola-
tos energiapolitikai céljainak elérését. 

A 2010. november 10-én elfogadott „Energia 
2020: A versenyképes, fenntartható és bizton-
ságos energiaellátás és felhasználás stratégiája” 
bizottsági közlemény6 az energia-infrastruktú-
ráink és -hálózataink tervezésének, építésé-
nek és üzemeltetésének módjában minőségi 
váltásra szólított fel. Az energia-infrastruktú-
rák az „Erőforrás-hatékony Európa”7 című ki-
emelt kezdeményezés alapját képezik. Az Euró-
pai unió energiapolitikai célkitűzései, továbbá 
az Európa 2020 stratégia gazdasági céljai, az 
európai infrastruktúra-fejlesztésben erőteljes 
váltás következtében valósíthatók meg.8 Ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású jövő érdekében 
az energiarendszer újjáépítése nemcsak az ener-
giaszektor feladata, szükség lesz technológiai 
fejlődésre, nagyobb hatékonyságra, az éghaj-
latváltozáshoz való alkalmazkodásra, rugalmas 
megoldásokra. A feladat nagysága, jelentősé-
ge miatt mindezt európai stratégia keretében 

3  A Bizottság közleménye az Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően – Az integrált európai energia-
hálózat programterve, Com(2010) 677 végleges

4 Doc. 16096/10 
5 A 2002. márciusi barcelonai Eit fogadta el.
6 Com(2010) 639.
7 Európa 2020 stratégia – Com(2010) 2020.
8  A Bizottság közleménye az Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően – Az integrált európai energia-

hálózat programterve, Com(2010) 677 végleges, 5. oldal
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és európai finanszírozással lehetne megolda-
ni, külön a tagállamok erre nem képesek. Az 
Európai Bizottság „intelligens hálózatok: az 
innovációtól a megvalósításig” című közlemé-
nye9 szerint a meglévő energiainfrastruktúra-
hálózatok és mérési rendszerek jelentősebb 
korszerűsítése nélkül stagnálni fog a megúju-
lóenergia-termelés, veszélybe kerül a hálózati 
biztonság, elszalasztjuk az energiamegtakarí-
tásra és -hatékonyságra kínálkozó lehetősé-
geket, és nagymértékben le fog lassulni a bel-
ső energiapiac fejlődési üteme. A közlemény 
szerint, az intelligens hálózatok korszerűsített 
villamosenergia-hálózatokként jellemezhetők, 
amelyekhez intelligens mérési és nyomonköve-
tési rendszerek társulnak. A hatékonyabb, cél-
zottabb irányítás növeli a hálózat üzemelteté-
sének biztonságosságát és gazdaságosságát. A 
jövő szén-dioxid-mentes energiarendszerének 
gerincét az intelligens hálózatok fogják képez-
ni, továbbá elő fogják mozdítani az elektromos 
járművek elterjedését, továbbra is gondos-
kodnak a hagyományosan megtermelt ener-
gia rendelkezésre állásáról és az energiarend-
szer egyensúlyáról. Az intelligens hálózatok 
bevezetése alkalmat kínál – a főként kkv-k ál-
tal fémjelzett elektrotechnikai és elektronikai 
iparban tevékenykedő – uniós technológia-
szolgáltatóknak arra, hogy a jövőben fokoz-
zák versenyképességüket és vezető szerepet 
töltsenek be a globális technológiai színtéren, 
innovatív energetikai szolgáltatások kidolgo-
zásával, az adatvédelem és a kiberbiztonság-
gal kapcsolatos kihívások kellő figyelembevé-
tele mellett. Az intelligens hálózatok nagyban 
hozzájárulhatnak az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó jelenlegi stratégia 
sikeréhez, ideértve az „Erőforrás-hatékony Eu-
rópa” elnevezésű kiemelt kezdeményezésben 

javasolt energetikai célokat és éghajlat-válto-
zási célkitűzéseket, hiszen mindezek a belső 
energiapiac lényegi elemei.

A 2011. február 4-ei Európai tanács útmu-
tatásai10 szerint Európa energia-infrastruktúrá-
ját modernizálni és bővíteni kell, szükség van 
az infrastruktúra-hálózatok határokon átnyú-
ló összekapcsolására ahhoz, hogy a tagállamok 
közötti szolidaritás a gyakorlatban megvalósul-
hasson, alternatív ellátási- és tranzitútvonalakat, 
energiaforrásokat lehessen biztosítani, továb-
bá olyan megújuló energiaforrásokat lehessen 
kifejleszteni, amelyek felvehetik a versenyt a 
hagyományos energiaforrásokkal. 2015 után 
egyetlen tagállam sem szigetelődhet el az eu-
rópai földgáz- és villamosenergia-hálózatoktól, 
illetve energiaellátásuk biztonságát nem veszé-
lyeztetheti a megfelelő összeköttetések hiánya.

A meglévő energiaipari infrastruktúrák felújí-
tásának és az új infrastruktúrák bevezetésének 
felgyorsítása elengedhetetlen az uniós energia- 
és éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez. (Az 
Európai tanács 2007 márciusában meghatá-
rozta11 az unió alapvető, versenyképességgel, 
fenntarthatósággal és az ellátás biztonságával 
kapcsolatos energiapolitikai céljait: 2020-ig  
a végső energiafogyasztásunk 20%-ának  
megújuló energiaforrásokból kell származnia, 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásá-
nak 20%-kal kell csökkenniük és az energia-
hatékonyság növelésével 20%-kal több ener-
giát kell megtakarítani.) Ezzel egyidejűleg  
az Eu-nak fel kell készítenie saját infra-
struktúráját az energiarendszer további, 2050-
ig várható dekarbonizálására is. 

Az Európai „Energiainfrastruktúra-prioritások 
2020-ig és azt követően” című közlemény12 fő 
célja a szükséges eszközrendszer azonosítása 
az európai egységes belső energiapiac kiteljesí-

  9  Com(2011) 202 végleges
10 Elnökségi következtetések, Európai tanács, 2011. február
11 Elnökségi következtetések, Európai tanács, 2007. március
12 Com(2010) 677 végleges
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tése érdekében az egyúttal energiabiztonságot 
is növelő hálózati és infrastrukturális fejlesz-
tésekhez, a szűk keresztmetszetek felszámo-
lásához. Alapvető törekvés az összes tagállam 
bekapcsolása az európai energiapiacokba, a 
meglévő határkeresztező rendszer-összeköt-
tetések kapacitásának növelése, a hálózatok 
alkalmassá tétele a megújuló forrásokból ter-
melt egyre nagyobb mennyiségű energia be-
fogadására; ezáltal az európai energiastraté-
giai célkitűzések, mint a versenyképesség, a 
fenntarthatóság és az ellátásbiztonság meg-
teremtése. Az Európai Bizottság az Eu szá-
mára 2020-ig infrastrukturális szempontból 
a legnagyobb kihívásokat a következő terüle-
ten látja: (i) villamosenergia-hálózatok és -tá-
rolás; (ii) földgázhálózatok és -tárolás; (iii) táv-
fűtési és távhűtési hálózatok; (iv) kőolajszállító 
rendszerek és finomítók.

középtávon, 2020 után a fentiek mellett 
fontos infrastruktúra-fejlesztési terület lesz 
a szén-dioxid-leválasztás, -szállítás és -tárolás 
(carbon capture and storage, CCs) rendszer 
megépítése. Az európai energia-infrastruktú-
ra 2020-ig prioritást élvező 4+3 projektjéből 
közép- és Délkelet-Európát illetően az észak–
dél összeköttetés villamos energia és földgáz 
tekintetében is szerepel. közép-kelet-Európa 
ellátásbiztonsága szempontjából fontos, hogy 
összeurópai célként jelenik meg a közép-kelet-
európai olajvezeték-rendszer (Barátság-vezeték) 
megerősítése is. Az európai energiapolitikai és 
a klímacélok teljesítése érdekében az energia-
ágazatban eszközlendő beruházások 2020-ig 
becsült finanszírozási igénye kb. 1 ezer milliárd 
euró. Ebből az összegből az Európai Bizottság 
becslései szerint 200 milliárd euró az európai 
földgáz- és villamosenergia-hálózat fejleszté-
sének beruházási szükséglet, amelynek fele pi-
aci alapon nem lesz megvalósítható 2020-ig. 

Ezért a Bizottság szükségesnek tartja az en-
gedélyezési folyamat és a költségelosztás ha-
tékonyságának növelését, a koordinált euró-
pai fellépést. A befektetési kockázat köz- és 
magánforrások együttes felhasználása általi 
csökkentése a nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyekkel és létező közös pénzügyi és technikai 
segítségnyújtási kezdeményezésekkel történő 
partnerség erősítésével és új pénzügyi eszkö-
zök bevonásával érhető el. Ezek eredménye-
ként csökkennek a beruházások megvalósítási 
költségei is. Az összes előirányzott befektetés 
2020-ra való teljesítése az Eu tagállamaiban 
várhatóan 775 000 új munkahelyet teremte-
ne és 19 milliárd euróval növelné az összesí-
tett gDP-t 2020-ig.

Az Európai unió ún. harmadik energiacso-
mag jogszabályai13 előírják a belső energiapiac 
létrehozását, de ez a piac a nemzeti energiahá-
lózatok közötti megfelelő infrastruktúra-kap-
csolatok hiánya és a meglevő energiaipari inf-
rastruktúra optimálistól elmaradó kihasználása 
miatt továbbra is széttagolt. Annak ellenére, 
hogy a villamos energia belső piacára vonatko-
zó közös szabályokról szóló 2009/72/Ek irány-
elv14 és a földgáz belső piacára vonatkozó kö-
zös szabályokról szóló 2009/73/Ek irányelv15 
előírja a belső energiapiac létrehozását, ez a pi-
ac a nemzeti energiahálózatok közötti megfele-
lő kapcsolatok hiánya és a meglevő energiaipari 
infrastruktúra optimálistól elmaradó kihaszná-
lása miatt továbbra is széttagolt. Azonban az 
unió egész területére kiterjedő hálózatok és 
az intelligens hálózati infrastruktúra kiépítése 
nélkülözhetetlenek a versenyképes és megfele-
lően működő integrált belső piac megteremté-
séhez, a meglevő energiaipari infrastruktúrák 
optimális kihasználásának megoldásához, a fo-
kozottabb energiahatékonysághoz és a hálózat-
ra termelt megújuló energiaforrások integráci-

13  2009/72/Ek irányelv, 2009/73/Ek  irányelv, 713/2009/Ek  rendelet, 714/2009/Ek  rendelet, 715/2009/Ek rendelet
14 Preambulum (7)
15 Preambulum (8)
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ójához, valamint a növekedés, a foglalkoztatás 
és a fenntartható fejlődés előmozdításához. „Az 
unió egész területére kiterjedő hálózatok és az 
intelligens hálózati infrastruktúra kiépítése nél-
külözhetetlenek a versenyképes és megfelelően 
működő integrált belső piac megteremtéséhez, 
a meglevő energiaipari infrastruktúrák optimális 
kihasználásának megoldásához, a fokozottabb 
energiahatékonysághoz és a hálózatra termelt 
megújuló energiaforrások integrációjához, va-
lamint a növekedés, a foglalkoztatás és a fenn-
tartható fejlődés előmozdításához.”16 

Az Európai Bizottság „intelligens hálózatok: 
az innovációtól a megvalósításig” című közle-
ménye17 elismerte, hogy az intelligens hálóza-
tok jelentős szerepet töltenek be az unió ener-
giapolitikai céljainak elérésében.

Az Európai Bizottság az „uniós energiapoli-
tika: partnerkapcsolatok fenntartása határain-
kon túl” című közleménye18 szerint az Európai 
unió külső energiapolitikája nélkülözhetetlen 
a belső energiapiac teljes körű megvalósításá-
hoz. Az Európa unió földgázszükségleteinek 
több mint 60%-át, kőolajszükségleteinek pe-
dig több mint 80%-át importból fedezi. Elő-
rejelzések szerint 2030-ra a világ energiaigé-
nye akár 40%-kal megnőhet, az energia iránti 
növekvő kereslet a világpiaci árak emelkedését 
okozhatja. „Az Európai uniónak határozott, cél-
irányos és kiegyensúlyozott álláspontot kell kép-
viselnie a nemzetközi színtéren annak érdeké-
ben, hogy biztosítsa saját energiaellátását, ám 
egyúttal előmozdítsa az energiapiacok szabad 
és átlátható működését és az energiatermelés 
és -felhasználás biztonságosabbá és fenntart-
hatóbbá válását is. Ezenkívül a világ üvegház-

hatású gázkibocsátásának csökkentésére irá-
nyuló uniós és globális célkitűzések eléréséhez 
is nemzetközi megoldásokra van szükség az 
energiaágazatban.”19

„Az unió külkapcsolataiban érvényesíteni kell 
az energia-infrastruktúra továbbfejlesztésének 
kérdését, hogy ezáltal támogatni lehessen a tár-
sadalmi-gazdasági fejlődést az unió határain 
kívül. Az uniónak elő kell mozdítania az uniós 
energiahálózatot harmadik országok, különö-
sen a szomszédos vagy olyan országok hálóza-
taival összekapcsoló infrastrukturális projek-
teket, amelyekkel az unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.”20

Jogalkotás

Az előbbiekben vázoltak alapján az Európai 
Bizottság 2011–2013 folyamán különböző 
jogszabályjavaslatokat terjesztett elő az inf-
rastruktúra, a megújuló energiaforrások, az 
energiahatékonyság és az energia-külkapcso-
latok területén. 

2011. október 19-én tette közzé az Euró-
pai Bizottság az energia-infrastruktúra prio-
ritások megvalósítására vonatkozó útmutatá-
sokról, valamint az 1364/2006/Ek rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet ter-
vezetét, ezzel elő kívánta segíteni a hálózat- és 
infrastruktúrafejlesztést, a szűk keresztmet-
szetek felszámolását az „Energia-infrastruk-
túra prioritások 2020-ig és azt követően” cí-
mű, a 2020-ig szóló energiastratégia fontos 
elemét képező 2010. november 17-ei euró-
pai bizottsági közlemény alapján. 

16  347/2013/Eu rendelet a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 
1364/2006/Ek határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/Ek, a 714/2009/Ek és a 715/2009/Ek 
rendelet módosításáról, preambulum (8)

17 Com(2011) 202 végleges
18 Com(2011) 539 végleges
19 Com(2011) 539 végleges bevezetője
20  347/2013/Eu rendelet a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 

1364/2006/Ek határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/Ek, a 714/2009/Ek és a 715/2009/Ek 
rendelet módosításáról, preambulum (13)
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2013. április 17-én fogadták el a transzeu-
rópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatásokról és az 1364/2006/Ek hatá-
rozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 
713/2009/Ek, a 714/2009/Ek és a 715/2009/
Ek rendelet módosításáról szóló 347/2013/
Eu rendeletet. Ennek célja, hogy biztosítsa a 
belső energiapiac működését, az Európai unió 
energiaellátásának biztonságát, előmozdítsa az 
energiahatékonyságot és az energiatakarékos-
ságot, valamint az új és megújuló energiaforrá-
sok fejlesztését, továbbá elősegítse az energia-
hálózatok összekapcsolását. szabályokat állapít 
meg a transzeurópai energiahálózatok időben 
történő kiépítésére és kölcsönös átjárhatósá-
gára vonatkozóan az Európai unió működé-
séről szóló szerződésben foglalt energiapoli-
tikai célok elérése érdekében. 

A rendeletben megfogalmazottak érvényre 
juttatása hozzájárul az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéshez, továbbá a verseny-
képesség, valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió terén előnyöket biztosít az Eu-
rópai unió számára. A tagállamok saját nemzeti 
joguk alapján ezeket, vagy hasonló szabályokat, 
ösztönzőket alkalmazhatnak olyan projektekre 
is, amelyek a rendelet értelmezésében nem mi-
nősülnek „közös érdekű projekt”-eknek (Pro-
jects of Common interest, PCi). 

A transzeurópai hálózatok fejlesztése és 
tényleges kölcsönös átjárhatósága érdekében 
alapvetően fontos a villamosenergia-piaci át-
vitelirendszer-üzemeltetők közötti operatív 
együttműködés. A rendelet az Európai Bizott-
ság javaslata alapján kilenc stratégiai transzeu-
rópai energiafolyosót határoz meg a villamos-
energia-, a földgáz-, a kőolaj-infrastruktúrák 
vonatkozásában, illetve három prioritást élve-
ző, horizontális célt is rögzít: intelligens háló-

zatok telepítése, „villamosenergia-autópálya”, 
illetve határon átnyúló szén-dioxid- hálózatok 
fejlesztése. Ezek 2020-ig történő megvalósí-
tása létfontosságú az uniós energia- és éghaj-
lat-politikai célkitűzések eléréséhez. 

E prioritások különböző földrajzi régiókat 
vagy tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átviteli és -tárolási, a földgáz-
szállítási és -tárolási, illetve a cseppfolyósított 
vagy sűrítettföldgáz-infrastruktúra, intelligens 
hálózat, villamosenergia-autópálya, valamint a 
szén-dioxid-szállítási és olajipari infrastruktú-
ra tekintetében. (magyarország az alábbi pri-
oritásokban szerepel: 
•  villamosenergia-összekapcsolások Közép-Ke-

let- és Délkelet-Európában; 
•  észak–déli irányú földgáz-összeköttetések 

közép-kelet- és Délkelet-Európában; 
•  olajszállító vezetékek Közép-Kelet-Európában;
•  déli gázfolyosó.)
A rendelet tartalmazza azon előírásokat, ame-
lyek alapján e stratégiai energiafolyosókon be-
lül meghatározásra kerülnek a „közös érdekű 
projektek”. létrehozza a villamos energia és a 
földgáz közös érdekű projektek kiválasztásá-
nak eljárását, amely regionális szakértői cso-
portok és az ACEr (Agency for the Cooperati-
on of Energy regulators, Energiaszabályozók 
Együttműködési ügynöksége,)21 részvételével 
működik, és amely alapján az Európai Bizott-
ság meghatározza és kétévente frissíti a kö-
zös érdekű projektek listáját. 

A „közös érdekű projektek”-nek közös, át-
látható és objektív kritériumoknak kell meg-
felelniük, figyelemmel az energiapolitikai cél-
kitűzésekhez való hozzájárulásukra. A villamos 
energia és a földgáz esetében, annak érdekében, 
hogy felvegyék őket a második és a további uni-
ós listákra, a legújabb tízéves hálózatfejleszté-

21  Az Energiaszabályozók Együttműködési ügynöksége az Európai unió hivatalos ügynöksége (2011. március). A 713/2009/
Ek rendelet hozta létre, feladata a 2014-re létrehozandó európai belső energiapiac kialakulását elősegítő szabályrend-
szer kidolgozása a nemzeti szabályozó hatóságok szoros együttműködésének koordinálásával, továbbá általános célja 
az energiaszabályozók segítése uniós feladataik ellátása során. székhelye ljubljana.
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si terv részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az Európai 
tanács 2011. február 4-ei ülése a peremterü-
letek energiapiacai integrálásának szükséges-
ségével kapcsolatos következtetéseit.

A PCi regionális listáinak meghatározására, 
javaslattételre és felülvizsgálatra regionális cso-
portokat kell létrehozni, ezeknek gondoskod-
niuk kell a tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az érdekelt fe-
lek közötti szoros együttműködésről. Az uniós 
lista elfogadására és felülvizsgálatára vonatko-
zó hatáskör az Európai Bizottságot illeti meg 
(Eumsz 290. cikk), a tagállamok a területü-
ket érintő közös érdekű projektekre vonatko-
zó jóváhagyási jogának tiszteletben tartásával. 
A kétévente összeállításra kerülő, új uniós lis-
tára nem kerülhetnek fel azok a közös érde-
kű projektek, amelyek befejeződtek vagy már 
nem tesznek eleget az e rendeletben megha-
tározott kritériumoknak. 

A rendelet – a nemzeti hatásköröket tiszte-
letben tartva – ésszerűsíti és fejleszti az en-
gedélyezési eljárásokat.22 A valamennyi enge-
délyezési eljárást összefogó vagy koordináló, 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok 
létrehozása („egyablakos rendszer”) várhatóan 
egyszerűsíti az eljárást, növeli a hatékonysá-
got és az átláthatóságot, valamint hozzájárul 
a tagállamok közötti szorosabb együttműkö-
dés kialakításához. A tagállami engedélyezési 
folyamatban kiemelt figyelmet kap – határo-
kon átnyúlóan is – a környezeti hatásvizsgá-
lat főbb elveinek harmonizációja. 

lényeges a hálózati beruházások számára 
vonzó, a finanszírozási igényekkel arányos dí-
jakkal, és a határokon átnyúló beruházások-
ra vonatkozó megfelelő költségmegosztással 
jellemzett díjszabást tartalmazó szabályozási 
keret bevezetésének támogatása, amely egy-

úttal fokozza a versenyt és a versenyképessé-
get, továbbá figyelembe veszi a fogyasztókra 
gyakorolt hatást. A határokon átnyúló költség-
megosztásról szóló döntés meghozatalakor a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak gondoskod-
niuk kell arról, hogy a nemzeti díjszabásokra 
gyakorolt hatás ne rójon aránytalanul nagy ter-
het a fogyasztókra.

A közös érdekű projektek fejlesztési, építé-
si, üzemeltetési és fenntartási költségeit fő-
szabályként teljes mértékben az infrastruktúra 
használóinak kell megfizetniük. Akkor része-
sülhetnek határokon átnyúló költségmegosz-
tásban, ha a piaci kereslet vagy a díjszabás vár-
ható hatásainak értékelése azt mutatja, hogy 
az infrastruktúra használói által fizetett díjak 
révén nem várható a költségek megtérülése. 

A rendelet kiterjed az egyes közös érdekű 
projektek európai összekapcsolódási eszköz 
(Connecting Europe facility, CEf) alapján tör-
ténő támogathatóságának megállapítása során 
alkalmazandó szabályokra is. A megvalósítha-
tósági tanulmányok a kőolajszektor kivételé-
vel minden területen támogathatók. Erre a fi-
nanszírozási formára azért van szükség, mert 
állami beavatkozás nélkül a szükséges beruhá-
zások közül néhány egyáltalán nem, vagy csak 
2020 után lenne megvalósítható. A kivitelezési 
munkák esetében a határkeresztező földgáz- és 
villamosenergiahálózat-fejlesztésekhez, a hori-
zontális prioritások közül az intelligens hálóza-
tok telepítéséhez és a határon átnyúló szén-di-
oxid-hálózatok fejlesztéséhez rendelhető hozzá 
uniós forrás. A 2014–2020-as időszakra 5,85 
milliárd euró áll rendelkezésre az európai ösz-
szekapcsolódási eszközben. 

A rendeletet 2013. június 1-jétől kell alkal-
mazni a finanszírozásra vonatkozó 14. cikk 
(uniós pénzügyi támogatásra jogosult projek-
tek) és 15. cikk (iránymutatás az uniós pénz-

22  A 2011. február 4-i Eit következtetései szerint „a nemzeti hatásköröket tiszteletben tartva ésszerűsíteni és fejlesz-
teni kell az engedélyezési eljárásokat”.
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ügyi támogatások odaítélési kritériumainak 
megállapításához) kivételével, amelyek az eu-
rópai összekapcsolódási eszközről szóló rende-
let alkalmazásának időpontjától alkalmazandók.

2013. október 14-én elfogadták a közös ér-
dekű projektek uniós listáját, amely 248 pro-
jektet tartalmaz. Ez a lista fontos mérföldkő 
a teljesen összekapcsolt transzeurópai ener-
giahálózat létrehozásában.

nem jogalkotási javaslatok a belső 
energiapiacról 

A biztos energiaellátás, a fogyasztók számá-
ra megfizethető energiaárak és a környeze-
ti fenntarthatóság biztosításához integrált és 
rugalmas belső energiapiacra van szükség. Az 
európai uniós állam- és kormányfők döntése 
értelmében megvalósításának céldátuma 2014. 
Az elöregedő európai energiainfrastruktúra-
rendszerek szükségessé vált modernizációja 
megfelelő lehetőség a belső energiapiac létre-
hozására. Az energiahálózatok fejlesztése mel-
lett szükséges azok intelligenssé tétele, illetve 
a határokon átnyúló villamosenergia- és föld-
gázpiacok működéséhez egy szabályozási ke-
ret elfogadása és végrehajtása. A beruházások 
mellett, ösztönözni kell a tagállamokat az ener-
giahatékonysági intézkedések meghozatalára, 
a piaci versenyre és a fogyasztók védelmére, 
valamint aktívabb részvételre a belső energia-
piac működésében. Az Európai Bizottság sze-
rint a jelenlegi helyzetet értékelve az Európai 
unió nem lesz képes tartani a kijelölt határidőt. 

2011. december 9-én az Európai tanács 
iránymutatásokat határozott meg az energia-
politika továbbfejlesztésére vonatkozóan a bel-
ső energiapiac kiteljesítése, az energiahatékony-
ság fokozása, az infrastruktúra fejlesztése, az 

Eu külkapcsolataiban a koherencia biztosítá-
sa, valamint a nukleáris biztonság és védett-
ség fokozása terén. 

Ezt követően, 2011. december 15-én az Eu-
rópai Bizottság közleményt adott ki a „2050-
ig szóló energiaügyi ütemterv”-ről23, amely 
megteremti a hosszú távú cselekvési keretet az 
energiaszektorban. segítségével létrehozható 
a biztonságos, versenyképes, alacsony szén-di-
oxid-kibocsátású energiaszektor. A közlemény 
az Energia 2020 stratégiában lefektetett célok 
elérése érdekében épít a 2011. februári és de-
cemberi Európai tanácsok következtetéseire, 
valamint a 2011. márciusban elfogadott és a 
gazdaság egészére vonatkozó ún. dekarboni-
zációs útitervre.

Az Európai Bizottság 2012. november 15-én
hozta nyilvánosságra „A belső energiapiac mű-
ködőképessé tételéről”24 szóló közleményét, 
amelyben egy akcióterv keretében ismerteti 
a belső energiapiac megvalósításához szüksé-
ges intézkedéseket, rávilágít az integrált eu-
rópai energiapiacok jelentette előnyökre, fel-
vázolja, milyen módon lehet biztosítani, hogy 
a piac minél hamarabb ki tudja aknázni a ben-
ne rejlő potenciált, valamint ki tudja elégíteni 
az uniós polgárok és vállalkozások szükségle-
teit és igényeit. 

Az Európai uniónak gondoskodni kell ar-
ról, hogy az európai belső energiapiac haté-
konyan és rugalmasan működjön az energeti-
kai és éghajlati kihívások kezelése, továbbá a 
háztartások és a vállalkozások számára nyúj-
tott megfizethető és biztonságos energiaellá-
tás érdekében. A versenyképesség növelése, a 
piac integritásának javítása, az új kihívások-
ra adott válaszok vonatkozásában további in-
tézkedésekre van szükség. Az Európai Bizott-
ság a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben 
azokat a kihívásokat vizsgálja meg, amelyeket 

23  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and social 
Committee and the Committee of the regions – Energy roadmap 2050, Com(2011) 885 final

24 Com(2012) 663 végleges
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az Európai unió szén-dioxid-mentesítési célki-
tűzésének megvalósítása, és ezzel egyidejűleg 
az energiaellátás biztonságának és a verseny-
képességnek a biztosítása jelent. Az ütemterv 
forgatókönyvei jelentős változásokat feltéte-
leznek például a szén-dioxid-árakat, a techno-
lógiát és az infrastruktúrákat tekintve, azon-
ban a peremfeltételek miatt bizonytalansággal 
is terheltek. 

Az energiapiac működésében elengedhetet-
lenek az alapvető változtatások, amelyek elma-
radása kevésbé megbízható és drágább európai 
energiarendszert, az Európai unió versenyké-
pességének csökkenését vonhatja maga után, 
valamint csak lassú haladást tesz lehetővé a 
szén-dioxid-mentesítésben. A kedvező tenden-
ciák érdekében haladéktalanul beruházásokra 
van szükség a villamos energia termelési, át-
viteli, elosztási és tárolási infrastruktúráiba. A 
meglévő energiarendszer megújításának költ-
sége a becslések szerint 3 milliárd euró. Ösztö-
nözni kell az energiahatékonysági intézkedések 
meghozatalát, elő kell mozdítani a fogyasztók 
pozíciójának megerősítését, illetve jogaik és le-
hetőségeik teljes körű érvényesítését.

Az európai állam- és kormányfők egyértel-
mű határidőt, a 2014-es évet állapították meg 
a belső energiapiac megvalósítására. A belső 
energiapiac azonban nemcsak végcélnak te-
kintendő, hanem az Európai unió polgárai ál-
tal leginkább elérni kívánt célok megvalósítá-
sának eszköze is, mivel fontos szerepe van a 
gazdasági növekedésben, a munkahelyterem-
tésben, a lakosság alapvető igényeinek meg-
fizethető és versenyképes áron történő kielé-
gítésében és a korlátozottan rendelkezésre 
álló erőforrások fenntartható használatában.

2014-re teljes körűen végre kell hajtani a 
már elfogadott jogszabályokat; egyebek mellett 
hatályba kell léptetni az alapvető, uniós szintű 
műszaki előírásokat, továbbá biztosítani kell a 
jogalkotók számára a jogszabályok hatékony 
érvényesítéséhez szükséges eszközöket és for-

rásokat. Az Európai unióban mindenütt ki kell 
alakítani és működtetni kell a határokon átnyú-
ló gáz- és villamosenergia-piacokat, valamint 
biztosítani kell az uniós infrastruktúra-hálóza-
tok korszerűsítését, illetve az azok teljessé és 
intelligenssé tételére vonatkozó tervek végre-
hajtását. mindez hozzájárul ahhoz, hogy az Eu-
rópai unióban a fogyasztók ki tudják használni 
a belső energiapiac adta előnyöket. 

Az Európai Bizottság véleménye szerint, 
a jelenlegi állapotok alapján az Európai unió 
nem tudja teljes körűen tartani a kitűzött ha-
táridőt. (A tagállamok csak lassan igazítják 
nemzeti jogszabályaikat a belső energiapiac 
feltételeihez, vontatottan halad a tökéletesen 
versenyképes piacok fogyasztók bevonásával 
történő kialakítása.) 

A 2013. május 22-ei Európai tanács az ener-
gia témakörét a növekedés, a foglalkoztatás és 
a versenyképesség előmozdítását célzó uniós tö-
rekvésekkel összefüggésben tekintette át, mivel 
a mai gazdasági környezetben valamennyi uni-
ós szakpolitikát ezek szolgálatába kell állítani. 
megállapította, hogy az Európai tanács 2011. 
február 4-ei iránymutatásai továbbra is érvé-
nyesek, és folytatni kell azok megvalósítását. 
Az állam- és kormányfők – a belső energiapiac 
létrehozásáról szóló bizottsági közleményhez 
kapcsolódó tanácsi következtetésekkel össz-
hangban – következtetéseket fogadtak el. Emel-
lett az okos hálózatok és az intelligens mérési 
rendszerek tekintetében a tanácsi következte-
tésekhez képest ambiciózusabb célkitűzéseket 
tettek, és döntöttek az ezek bevezetésére vo-
natkozó nemzeti akciótervek kidolgozásáról. 

A tanácskozások középpontjában a belső ener-
giapiac teljes körű megvalósítása és az energeti-
kai infrastruktúrák összekapcsolása, a korszerű 
energetikai infrastruktúrába való beruházások 
ösztönzésének szükségessége, valamint a ma-
gas energiaárak jelentette kihívás állt, mivel a 
gazdaság számára elengedhetetlen a megfizet-
hető és fenntartható energiaellátás biztosítása. 
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Az Európai tanács elfogadott főbb iránymu-
tatásai: a teljesen működőképes, összekapcsolt 
és integrált belső energiapiac sürgős, teljes körű 
kialakítása, az energetikai ágazatban szükséges 
beruházások elősegítése, Európa energiaellátá-
sának diverzifikálása, valamint az energiahaté-
konyság növelése. Ezek együttesen várhatóan 
lehetővé teszik az unió versenyképességének 
növelését és a magas energiaárak és -költsé-
gek problémájának kezelését. 

Az Európai tanács kiemelt feladatokként je-
lölte meg az alábbiakat, és felszólított ezek mi-
előbbi elvégzésére: 
•  az EU ún. harmadik energiacsomagjának 

eredményes és következetes implementálá-
sa, a még elfogadásra váró üzemi és keres-
kedelmi szabályzatok elfogadásának és vég-
rehajtásának felgyorsítása; 

•  a megújuló energiaforrásból előállított ener-
gia támogatásáról szóló irányelv és a föld-
gázellátás biztonságáról szóló rendelet vég-
rehajtása;

•  az energiahatékonyságról, illetve az épületek 
energiateljesítményéről szóló irányelv végre-
hajtása. Az Európai Bizottság a technológiai 
fejlődést figyelembe véve, 2014 végéig fe-
lülvizsgálja a környezetbarát tervezésről, il-
letve az energiahatékonysági jelölésről szó-
ló irányelvet; 

•  a fogyasztók szerepének növelése és jogaik 
bővítése, (szolgáltatóváltás, az energiafel-
használás hatékonyságának javítása és a sa-
ját energiatermelés), ezzel összefüggésben 
lényeges a nehéz helyzetben lévő fogyasz-
tók védelme. A tagállamokban a szolgáltatót 
váltó fogyasztók száma igen csekély, 2011-
ben 0–19% volt.

A beruházások ösztönzését illetően elsőbbsé-
get kell biztosítani a transzeurópai energeti-
kai infrastruktúráról szóló 347/2013/Eu ren-
delet gyors végrehajtásának. 

Jelentős beruházásokra van szükség az új 
és intelligens energetikai infrastruktúrákba a 

biztonságos, folyamatos és megfizethető ener-
giaellátás biztosítására. Ezek a beruházások 
egyben elengedhetetlenek a foglalkoztatás és 
a versenyképesség növeléséhez, a fenntartha-
tó növekedés fokozásához. A beruházások fi-
nanszírozására elsősorban a piacok hivatot-
tak. Ez még inkább fontossá teszi azt, hogy az 
Európai unió jól működő szén-dioxid-piaccal, 
valamint a 2020 utáni időszakra szóló olyan 
kiszámítható éghajlat-változási és energiapo-
litikai kerettel rendelkezzen, amely hozzájárul 
a magántőke mozgósításához és az energeti-
kai beruházások költségeinek csökkentéséhez. 

foglalkozni kell a magas energiaárakkal és 
-költségekkel, figyelembe véve, hogy a beru-
házások finanszírozása tekintetében kiemelt 
szerepe van a jól működő és hatékony ener-
giapiacnak és az energiaáraknak. 

Az Európai Bizottság 2014 elejéig elemzést 
készít a tagállamokban az energiaárak és -költ-
ségek összetevőiről, az ezek alakulását befolyá-
soló tényezőkről, különös tekintettel a háztar-
tásokra, a kis- és közepes vállalkozásokra és az 
energiaigényes iparágakra gyakorolt hatásokra, 
továbbá arról, hogy mindez milyen hatást gya-
korol az uniónak a globális gazdasági verseny-
társakkal szembeni versenyképességére. Ezekkel 
a kérdésekkel az Európai tanács 2014. márciu-
si ülésén is foglalkozik majd az ipari versenyké-
pességgel és az iparpolitikával összefüggésben.

Az Európai tanács üdvözölte a 2030-as ég-
hajlat- és energia-keretprogramhoz készült bi-
zottsági zöld könyvet, és 2014 márciusában 
– a Bizottság konkrétabb javaslatainak isme-
retében – visszatér erre a kérdésre, hogy meg 
lehessen vitatni a szakpolitikai lehetőségeket e 
téren, figyelembe véve a felek 2015-ben tar-
tandó 21. konferenciájára kitűzött célokat. 

továbbra is alapvetően fontos az európai 
energiaellátás diverzifikálása, új saját energia-
források létrehozása, az ellátásbiztonság sza-
vatolása, az Európai unió külső energiafor-
rásoktól való függőségének csökkentése és a 
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gazdasági növekedés ösztönzése érdekében. 
folytatni kell a megújuló energiaforrások ki-
aknázását, azok költséghatékonyságának biz-
tosításával, a további piaci integrációt és a há-
lózati stabilitást, figyelembe véve a tagállami 
tapasztalatokat, ahol a megújuló energiatech-
nológiákba jelentős beruházásokat eszközöltek.

A közlekedés, távközlés és Energia tanács a 
2013. december 12-ei ülésén elfogadott jelen-
tésben – a 2013. május 22-ei Európai tanács 
következtetései alapján – a belső energiapiac 
megvalósítása terén elért eredményeket és a 
feladatokat öt témakör köré csoportosította:
• egységes belső piac; 
• befektetések;
• energiaforrások diverzifikálása;
• energiahatékonyság; 
• versenyképesség.

tekintettel arra, hogy a belső és a külső 
energiapiacok egyre inkább összekapcsolód-
nak, a közlekedés, távközlés és Energia ta-
nács 2013. december 12-én jelentéseket fo-
gadott el az európai uniós belső energiapiac 
kiteljesítéséről és az energiaügyi külkapcsola-
tokról is. Ezzel kapcsolatban a 2013. decem-
ber 19–20-ai Európai tanács hangsúlyozta, 
hogy a 2013. májusi ülésén megfogalmazott 
iránymutatások végrehajtása érdekében mi-
hamarabb intézkedni kell, egyebek között fel 
kell gyorsítani a munkát a tagállami villamos-
energia-hálózatok összekapcsolása terén. Az 
Európai tanács 2014. márciusi ülésén vissza-
tér az energiaügyi kérdésekre.

Az Európai Bizottság a tervek szerint 2014 
elején jelentést nyújt be a belső energiapiac 
megvalósítását illetően elért eredményekről.



nagy gáBor*

nemzeti  vagy közös  agrárpol i t ika?

2013. december 20-án megjelent a közös agrárpolitika (kAP) reformjának alap-
ját képező négy rendelet1, és a rendeletek 2015. január 1-jei2 hatálybalépésével 
új fejezet kezdődik a kAP történetében. Ez a fejezet részben illeszkedik a koráb-
bi folyamatokba, ugyanakkor számos újdonsággal is szolgál, amelyek jelzik a kAP 
és az Eu fejlődésének irányát is.
A következőkben azt mutatom be,3 hogy milyen elvek és áramlatok mozgatták a 
reformot, így csak néhány, fontosabb elemre koncentrálok, amelyek a változások 
irányát mutatják. A reformról és annak tartalmáról már számos értékelés meg-
jelent, ugyanakkor azok általában az eredményekre, elsősorban a magyar ered-
ményekre koncentrálnak. Ezek az eredmények azonban csak egy-egy pillanatfel-
vételnek tűnnek, ha az Eu egészét és annak fejlődését nézzük. számomra sokkal 
érdekesebb, ha a változások dinamikáját elemezzük4, különösen, ha ezt az Eu15 
és az Eu12 egymáshoz való viszonyában is vizsgáljuk.

1. Társadalmi elvárásoknak való meg-
felelés – nem kizárólag csomagolás

A kAP-ot lényegében a létrejötte óta kritizálják 
és folyamatosan módosítják, igazítják a válto-

zó elvárásokhoz, miközben a közös agrárpoli-
tika szerződésben megjelölt céljai5 alapvetően 
változatlanok. többek közt felemlegetik a ma-
gas fogyasztói árakat Európában, ugyanezek a 
kritikusok azonban az Eu-ra jellemző szigorú 
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*  A szerző az brüsszeli Állandó képviselet munkatársa, a mezőgazdasági különbizottság (sCA) helyettes-szóvivője, többek 
közt részt vett a kAP-reform és az 2014–2020-as költségvetési vita kAP-ot érintő tárgyalásaiban.

1  a)  a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/Ek és a 73/2009/Ek tanácsi ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/Eu európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: DP)

b)  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/Egk, a 234/79/Ek, az 1037/2001/Ek 
és az 1234/2007/Ek tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a tanács 1308/2013/
Eu rendelete (a továbbiakban: sCmo)

c)  az Európai mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EmVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/
Ek tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a tanács 1305/2013/Eu rendelete (a 
továbbiakban: rD)

d)  a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/Egk, a 165/94/Ek, a 2799/98/
Ek, a 814/2000/Ek, az 1290/2005/Ek és a 485/2008/Ek tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Eu-
rópai Parlament és a tanács 1306/2013/Eu rendelete (a továbbiakban: Hor)

2  A 2014-es évre átmeneti szabályok vonatkoznak a DP, az rD és a Hor jogszabályokra: az Európai mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból (EmVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megál-
lapításáról, a(z) 1305/2013/Eu európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben törté-
nő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/Ek tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/Eu, 
a(z) 1306/2013/Eu és a(z) 1308/2013/Eu európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról szóló az Európai Parlament és a tanács 1310/2013/Eu rendelete.

3  A jelen összefoglaló készítésekor törekedtem arra, hogy a felhasznált adatok és információk a nyilvánosság számára is 
hozzáférhető adatbázisokból származzanak.

4  Az egyes intézmények és országcsoportok pozícióit bárki számára hozzáférhetően és alapvetően hűen tartalmazzák az 
egyes ülésekről megjelent tudósítások az Agra facts-ekben. Emellett a tagországok és az EP jelentéstevőinek nyilatko-
zatai, sajtóközleményei szintén nyilvánosak. A továbbiakban, tekintettel ezek számosságára, az egyszerűség kedvéért 
eltekintek az egyes hivatkozások feltüntetésétől.

5 Eumsz 39. cikke
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állat- és növény-egészségügyi, élelmiszerbiz-
tonsági és állatjóléti szabályokról általában hall-
gatnak. A magas fogyasztói árakat gyakran hall-
juk, ahogy azt is, hogy az uniós költségvetésből 
milyen nagymértékű a kAP részesedése, de a 
szűkre szabott, csak kozmetikázásra elégséges 
állami támogatásokat6 nem szokták említeni. 
szintén több kritika hangzik el a kAP-támoga-
tások bonyolult szabályozottságára és a magas 
adminisztratív költségekre vonatkozóan, melyet 
nehéz vitatni. ugyanakkor ezek az adminisztra-
tív terhek biztosítják a rendet és a rendszersze-
rűséget az eltérő termelési szerkezetekre épü-
lő politikában. s mindezek mellett a legutóbbi 
időben leggyakrabban az agrárium környezet-
re gyakorolt negatív hatását emlegetik,7 ami-
vel párhuzamosan mindenki elismeri az élelmi-
szer iránti, folyamatosan növekvő igényeket.8 

A fentiek csak néhány tézis és antitézis 
azok közül, amelyekkel az uniós intézmények9 
szembesültek, amikor 2011. október 18-án10  
a Bizottság nyilvánosságra hozta a kAP re-
formjára vonatkozó javaslatát. Azonban ezek 
a szempontok mind másodlagosak voltak ah-
hoz az alapvető kérdéshez képest, hogy lesz-e 
2014–2020-ra uniós költségvetés, és ha lesz, 
akkor mire lesz az elég.11 

1.1. zöldítés mint a költségvetési játék egy eszköze

A reform előkészítése során a Bizottság azzal 
számolt, hogy – bár újabb és újabb területek 

jelentkeztek be az uniós költségvetésért– ha a 
javaslata összhangban áll az uniós politikai cé-
lokkal, akkor meg lehet őrizni a kAP költség-
vetését, legalább nominál értéken. Ezzel szem-
ben a nettó befizetők már a költségvetési vitát 
megelőzően egyértelművé tették, hogy az Eu 
költségvetésének csökkennie kell, és ezen belül 
többen a kAP-ot jelölték meg mint olyan po-
litikát, amelyet az elvonásnak leginkább érin-
tenie kellene.

A Bizottság számára fontos volt a kAP és a 
hozzárendelt források megőrzése. A közös ag-
rárpolitika védelme érdekében a korábbi érvek 
mellé már új elem is került az asztalra, misze-
rint az uniós költségvetés 20%-át a klímaválto-
zás elleni küzdelemre kell fordítani. mi mással 
lehetne tenni hatékonyabban a klímaváltozás el-
len, mint egy „zöldebb”, fenntarthatóbb mező-
gazdasággal? Emellett jó precedenst jelentettek 
a 2007–2013-as költségvetési megállapodás 
tapasztalatai is, ahol a kompromisszum ered-
ményeként nominálértéken ugyan meg tudták 
óvni az i. pilléres kifizetéseket (tehát csak az 
infláció mértékével csökkentek a kAP-forrá-
sok), de ennek ára a ii. pillér csökkentése volt. 

Ebből a feltételezésből kiindulva a közvetlen 
kifizetések keretében a klímaváltozás elleni fel-
lépés során is eladható követelményeket fogal-
maztak meg, és ezeket elnevezték zöldítésnek. 
A mértékét a teljes uniós költségvetés 20%-át 
is szem előtt tartva alakították ki: a közvetlen 
kifizetések 30%-ában határozták meg. 

  6 szűkebb körben van lehetőség állami támogatás nyújtására, jogalap: Eumsz 42. cikke.
  7  Így például: http://www.birdlife.org/europe/pdfs/CAP%20Brochure.pdf, http://www.greenpeace.org/international/global/ 

eu-unit/reports-briefings/2011%20pubs/6/the%20truth%20behind%20the%20CAP.pdf
  8 http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
     A közvetlen kifizetéssel kapcsolatos elvárások: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Po0202_direct_payments.pdf
  9  A kAP-reformot tovább színesítette, hogy ez volt az első alkalom, amikor együttdöntésben kellett a kAP-támogatá-

sokról dönteni, figyelemmel a lisszaboni szerződésre. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy az intézmények (EP mező-
gazdasági Bizottsága, a tanács mezőgazdasági különbizottsága és a Bizottság – Dg Agri és a Bizottság főtitkársága) 
együttműködését a kAP-támogatások területén a reform során kellett kialakítani. 

10  A kAP-reformcsomag nyilvánosságra hozatalának dátuma a DP jogszabály tekintetében több esetben is referencia idő-
pont a spekulációs ügyletek kiszűrése szempontjából. Így különösen: 11. cikk (4), 41. cikk (7), 61. cikk (4) esetében. 

11  A költségvetési vita és annak eredményeinek értékelése nem tárgya ennek az összefoglalónak, ugyanakkor a kAP-reform 
kereteit az uniós költségvetés (multiannual financial framework – mff) adja meg, ráadásul a reform egyes elemeit az Eu-
rópai tanácson is megtárgyalták, s azokról ott döntöttek, így az mff vonatkozó részeinek ismertetése megkerülhetetlen.
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A zöldítés elemeit úgy fogalmazták meg, 
hogy egyensúlyt teremtsenek a környezetvé-
delem szempontjai, a gazdasági szempontok 
és a szabályozás adminisztratív terhei között. 

Ahogy az várható volt, a leghevesebb kriti-
ka az Európai Parlament (EP) és a civilszerve-
zetek részéről a zöldítésre irányult. Általában 
nem értettek egyet a Bizottság által megfo-
galmazott feltételeknek a környezetre gya-
korolt pozitív hatásaival. többen egyszerűen 
csak „green washingnak” nevezték, utalva ar-
ra, hogy véleményük szerint a Bizottság javas-
lata nem jelent érdemi előrelépést. 

A zöldítés három eleme közül a legheve-
sebb támadást az ökológiai célterület (EfA12) 
és a diverzifikáció kapta. Az állandó gyepte-
rület esetében, bár voltak a tanácson belül vi-
ták, viszonylag rövid idő alatt sikerült komp-
romisszumra jutni.

Anélkül, hogy a szakmai részletekre kitér-
nék az ökológiai célterület kapcsán, elmondha-
tó, hogy míg az egyik oldal a 7%-os mértékét 
túl alacsonynak tartotta, és azt legalább 10%-
ra13 vagy még annál nagyobb mértékben kíván-
ta növelte, addig a másik oldal már a 7%-ot is 
túlzottan magasnak ítélte, és a csökkentését 
akarta elérni. Ez utóbbi csoport szerint az in-
tézkedés értékes termőföldek kivonásához ve-
zetett volna, ami rontja az uniós gazdák ver-
senyképességét.

szintén erősen támadták a diverzifikációs 
szabályokat, vagyis hogy egy területen leg-
alább három, minimális arányban meghatá-
rozott növényi kultúrát kell termeszteni egy-
szerre. többen felvetették, hogy a vetésforgó 
lenne a kívánatos. A Bizottság, bár szakmai-

lag egyetértett azzal, hogy a monokultúrás 
növénytermesztéssel szemben a vetésforgót, 
de legalábbis a vetésváltást kellene preferálni, 
az ellenőrzési nehézségek14 miatt nem tudta 
azt támogatni. 

A kAP-reform tárgyalásával párhuzamo-
san zajlottak a költségvetési viták. Ahogy egy-
re világosabbá vált, hogy a kAP-támogatások 
a Bizottság javaslatához képest is komolyabb 
csökkenést fognak elszenvedni, úgy lett egy-
re kevésbé védhető a zöldítés.

A kapcsolat evidens. Azt még el lehet adni 
a gazdáknak, hogy valamelyest csökken a tá-
mogatásuk a következő 7 évben, de azt már 
nagyon nehezen, hogy cserébe további ext-
ra követelményeknek kell megfelelniük, ame-
lyekkel a versenyképességük romlani fog. rá-
adásul mindezt a gazdasági válság közepén, 
az Eu–usA kereskedelmi tárgyalások kezde-
tekor kellett volna az egyes országok politikai 
vezetőinek kommunikálniuk. A lazítást segítet-
te, hogy az európai parlamenti választások is 
egyre közelebb kerültek, és egyik uniós intéz-
mény sem akarta felvállalni annak az ódiumát, 
hogy a kAP-reform miatta nem jön létre, illet-
ve hogy a többletterhek miatt elveszítik a me-
zőgazdasági termelők szavazatait.15 

tekintettel arra, hogy európai uniós „játék-
térről” beszélünk, nem jöhetett szóba a zöl-
dítési csomag teljes visszavonása. Így az volt 
a feladat, hogy megtalálják, milyen eszközök-
kel lehet úgy felhígítani a javaslatot, hogy az 
ne jelentsen gazdasági hátrányt a termelők-
nek. s ezzel el is értünk ahhoz a dilemmához, 
miszerint egyszerű, de szigorú, avagy bonyo-
lult, nagy adminisztratív terhet jelentő, de sok 

12  tekintettel arra, hogy angolul készültek a javaslatok, a szakmai terminológiába az angol nyelvi rövidítések mentek át, 
így például Ecological focus area=EfA.

13  Viták részletesen: EP mezőgazdasági Bizottság vitái http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/committees/
search?legislature=7&start-date=18-10-2011&end-date=26-11-2013&committee=Agri

14  A közvetlen kifizetések ellenőrzése az adott mezőgazdasági évre vonatkozik, a vetésforgó/vetésváltás ugyanak-
kor több évet fog át, amelynek ellenőrzését nem lehet az uniós ellenőrzési rendszerbe illeszteni, különösen, ha  
figyelembe vesszük a jogosult személyében időközben esetlegesen bekövetkező változást.

15  Ha nincs reform, akkor nincs jogalap a 2014–2020-as vidékfejlesztési kifizetésekre, és 2013 végén minden egységes 
területalapú támogatási rendszert (sAPs-ot) alkalmazó országnak át kell állnia az egységes támogatási rendszerre (sPs).
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kiskaput tartalmazó szabályokat fogadjanak-
e el. A költségvetési források ismeretében az 
egyszerűsítést leginkább szorgalmazó tagor-
szágok számára sem volt kérdés, hogy inkább 
növelik az adminisztratív terheket, hogysem 
csökkentsék a termelők versenyképességét.

mindezek következtében például a 7%-os EfA-
t 5%-ra mérsékelték azzal, hogy később a Bi-
zottság 2017. március 31-ig benyújtott jelentése 
és jogalkotási javaslata alapján a mértékét 7%-ra 
emelik.16 Emellett egy hosszú listában összefog-
lalták, hogy mi mindent lehet az EfA-ba beleszá-
mítani.17 A diverzifikáció kapcsán szintén hasonló 
elvet követtek, így a növénykultúrákat úgy hatá-
rozták meg, hogy a legkönnyebb legyen teljesíte-
ni ezt a feltételt, például a gyep is növénykultúrá-
nak számít,18 illetve az ugyanazon nemzetséghez 
tartozó téli és tavaszi terményeket eltérő növény-
kultúrának kell tekinteni.19 

A zöldítés várhatóan hasonló eredményeket 
hoz majd a legtöbb tagországban. A termelők 
előreláthatóan nem fogják érteni, hogy miért 
kell még több papírmunkával foglalkozniuk. 
rendszeresen felmerül majd a kérdés, hogy 
akkor a zöldítést mégis miért vezették be, ha 
már egyszer ott van a kölcsönös megfelelte-
tés, illetve ha már bevezették, akkor miért nem 
kapcsolják össze a kettőt egymással.

E tekintetben érdemes végiggondolni az uniós 
politikák és a jog fejlődését. Az Eu folyamato-
san, általában kis lépésekben fejlődik, változik. 
Ahogy eljutottunk oda, hogy az mff keretében 
a kAP nominális értékben is csökkent, úgy a 
következő 7 évben már nagyon komoly viták 
lesznek az i. pillér létjogosultsága kapcsán. Az 
egyik legkomolyabb kihívó, a környezetvédelmi 
politika a zöldítésen keresztül bejelentkezett. 
A zöldítés értéke a közvetlen kifizetési boríték 

30%-a. Ez az az összeg, amelyet a zöldítésben 
definiált feltételekhez rendeltek. E feltételek 
pedig a környezetvédelemmel kapcsolódnak 
össze. lehet vitatkozni azon, hogy ezek a kö-
telezettségek mennyiben megfelelőek, ugyan-
akkor ezzel megszületett a precedens, hogy a 
közvetlen kifizetéseket szűkítsék, és azokat a 
jövőben további feltételekhez kössék. 

1.2. aktív gazdálkodók, a támogatás felső 
határa

többször hallhatjuk, hogy milyen visszaélé-
sek vannak az uniós forrásokkal, az Európai 
számvevőszék korábbi anyagai20 megállapítot-
ták, hogy például sípályák, vasutak, repterek is 
részesültek a közvetlen kifizetésekből. Ez ter-
mészetesen a politika számára olyan kérdés, 
amely jól megfogható. Így nem véletlen, hogy 
a Bizottság javaslatában is szerepel, hogy meg 
kell határozni, ki az aktív gazdálkodó. A céllal 
könnyű azonosulni, az kapja meg a támogatá-
sokat, aki ténylegesen gazdálkodik. 

A korrektség kedvéért azonban fontos tud-
ni, hogy a közvetlen támogatások címzettjei a 
jelenlegi kAP-reformot megelőzően is a ter-
mőföldön gazdálkodók, az azt használók, és 
nem a termőföldek tulajdonosai voltak. Az már 
más kérdés, hogy a termőföldek tulajdonosai 
a bérleti díjban figyelembe veszik az uniós tá-
mogatásokat is. Emellett a tagországoknak 
indokolt esetben volt lehetőségük arra, hogy 
szűkítsék a támogatható személyek körét. Így 
ha egy adott tagország úgy döntött, akár ki 
is zárhatta volna például a golfpályákat vagy 
más sportlétesítményeket is.

Az elfogadott jogszabály ezt a tagországi 
mozgásteret bővíti ki. Az aktív gazda fogal-

16  DP 46. cikk (1)
17 DP 46. cikk (2)
18 DP 44. cikk (4) d)
19 DP 44. cikk (4) utolsó albekezdése
20 Így például az Európai számvevőszék 5/2011-es, illetve 16/2012-es jelentései.
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mát negatív módon határozza meg, így neve-
sít néhány esetet, akik vélelmezhetően nem mi-
nősülnek aktív gazdálkodónak, amely azonban 
megdönthető vélelem.21 

A támogatás felső határa volt a másik kiemelt 
kérdés, amely a média és a politika érdeklődé-
sét felkeltette. A vita nem elsősorban a tag-
országok között folyt, sokkal inkább az unió 
egyes intézményei között. Jól láthatóan azon 
országok voltak a támogatás felső határának 
(capping, majd az újabb nevén degresszivitás) 
legnagyobb ellenzői, amelyek a kAP liberalizá-
lásáért küzdöttek. Ennek oka nyilvánvaló. A li-
berális, a szabad piaci versenyt szem előtt tar-
tó országok esetében a nagyüzemek (1000 ha 
feletti birtokok) a jellemzők. nem állt érdekük-
ben csökkenteni ezek támogatását, még akkor 
sem, ha az így elvont forrásokat 100%-os uni-
ós finanszírozás mellett a számukra egyébként 
fontos k+f-re fordíthatták volna. 

A kérdésben a 2012. november 22–23-ai, 
majd a 2013. február 7–8-ai Európai tanács is 
állást foglalt,22 amely szerint nincs kötelező cap-
ping. ugyanakkor az Európai Parlament észlelte 
a kérdésben rejlő politikai lehetőségeket, és ra-
gaszkodott a cappinghez, részben, mert ez jól 
kommunikálható, részben pedig, mert ezzel len-
ne egy precedense, hogy az mff-fel kapcsola-
tos Eit-döntés is felülvizsgálható. Egy ilyen siker 
az intézményközi párharcban számára hasznos 
előrelépés lenne. Végül sikerült olyan kompro-
misszumot találni, miszerint nem „capping”-nek, 
hanem „degressivity”-nek nevezik az elvonást. A 
mértékét 5%-ban minimalizálják, amely egyéb-
ként azonos a jelenleg létező kötelező moduláci-
óval, vagyis a pillérek közti forrásátcsoportosí-
tás mértékével. Így ha egy tagország úgy dönt, 

érdemben nem kell változzon az i.-ből a ii. pil-
lérbe történő átcsoportosítás aránya. Emellett 
megnyitották a lehetőséget a degresszivitás nagy 
ellenzői számára, ugyanis a redisztributív kifi-
zetéssel kiváltható a támogatás felső határa.23

1.3. fiatal gazdák támogatása, kisgazdaságok 
támogatása

A fiatal gazdák uniós szintű kötelező támoga-
tása a közvetlen kifizetések terhére a Bizott-
ság egyik prioritása volt. Az Eurostat adatbá-
zisai alapján az egész Eu-ban a mezőgazdasági 
termelők életkorának a növekedése jellemző. 
Az Eu27 esetében a 40 év alatti gazdálkodók 
aránya csak 14%. A fiatal gazdálkodók a tá-
mogatásra jogosult területek legfeljebb 20%-
án gazdálkodnak.24 A vidékfejlesztés keretében 
elvileg van lehetőség a korai nyugdíjazásra, illet-
ve a fiatal gazdálkodók támogatására, ugyanak-
kor ezek az ösztönzők az évek során láthatóan 
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 
több tagország számára aggályos volt, hogy a 
közvetlen kifizetések egy részét kötelezően er-
re a célra kell fordítani, különösen azért, mert 
az eredeti javaslat bevezetésében benne volt a 
fel nem használt források elvesztésének a le-
hetősége is. Emellett néhányan a kérdést pia-
ci kérdésnek tartották, amelybe nem kívántak 
központilag beavatkozni. mindezek következ-
tében került bevezetésre a nemzeti felső ösz-
szeghatár25 maximum 2%-áig terjedő kötelező 
forrásallokáció a fiatal gazdálkodók számára.26 
Emellett azonban több választási lehetőséget 
is kínáltak a tagországoknak az egyes tagor-
szágok fiatal gazdái támogatásának a megha-
tározására.27

21 DP 9. cikk 
22  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf 65. pont
23 DP 11. cikk
24 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Po0202_direct_payments.pdf
25 A nemzeti felső összeghatár tartalma: DP 6. cikk
26 DP 51. cikk
27 DP 50. cikk
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Az eredmény, hogy megjelent a közvetlen 
kifizetésben a fiatal gazdák kötelező támo-
gatása, viszont az egyes alternatívák és az el-
térő támogatási szintek miatt a támogatások 
mértéke tagállamonként várhatóan eltérő lesz. 
Emellett a vidékfejlesztés keretében továbbra 
is lehet a fiatal gazdák számára támogatáso-
kat meghatározni.28 

A kisgazdaságok támogatásának bevezeté-
se minősül talán az egyetlen valódi egyszerűsí-
tésnek. Ennek keretében az ebbe a rendszerbe 
2015. október 15. előtt29 bejelentkezett kister-
melők legfeljebb 1250 euró támogatást kap-
hatnak30 úgy, hogy mentesülnek a zöldítés és 
a kölcsönös megfeleltetés kötelezettsége alól.31 

Ezzel a lehetőséggel érdemi adminisztratív köny-
nyítéseket lehet a kisgazdaságok számára biz-
tosítani. A mértéke ugyanakkor lényegében az 
éves nemzeti felső határ 10%-ában van maxi-
málva. A támogatásról könnyebb volt a komp-
romisszumot kialakítani, tekintettel arra, hogy 
ellentétben a Bizottság eredeti javaslatával, az 
eszköz bevezetése a tagország döntésétől függ.

2. Egységesítés

A fentiek a reform látható, leginkább kommu-
nikált elemei, azonban a tagországok számá-
ra a legfontosabb kérdések és viták az egysé-
gesítés elve körül zajlottak. Ennek a vitának 
két fő iránya volt: 
•  az egyes tagországok esetében eltérőek a 

termelők támogatásai, ezt a különbséget 
kívánták kiegyenlíteni – külső kiegyenlítés;

•  az eltérő támogatási rendszerek (egységes 
kifizetési rendszer – sPs32, egységes terü-
letalapú támogatási rendszer – sAPs33) egy-
ségesítése: így létrejönne az alaptámogatási 
rendszer (BPs34) – belső kiegyenlítés. 

2.1. külső kiegyenlítés

Az egyes uniós tagországokban az egy hektár-
ra jutó támogatások mértéke eltérő. Ennek az 
elvi indoka35 az, hogy nem azonosak a terme-
lési és a környezeti feltételek, amelyek például 
a terméshozamokban is megjelennek. A tagál-

28 rD 7. cikk (1) a)
29 DP 62. cikk
30 DP 63. cikk
31  A Bizottság a viták során többször kifejtette: az a tény, hogy a termelőnek a közvetlen kifizetés kapcsán nem kell meg-

felelnie a kölcsönös megfeleltetésnek, az nem jelenti azt, hogy a kölcsönös megfeleltetés alapját képező uniós irány-
elveket a tagországoknak ne kellene végrehajtaniuk. Az irányelvek végrehajtása során az irányelvekben meghatáro-
zott, a nemzeti jogszabályban átvett kötelezettségek teljesítését az adott tagország hatóságai természetesen továbbra 
is vizsgálják, és adott esetben szankcionálják, azonban ezek a vizsgálatok és szankciók nem kapcsolódnak össze a (DP 
61–65. cikk alá tartozó) kisgazdaságok esetében a közvetlen kifizetéssel. 

32  Az sPs (single payment scheme) tekinthető a meghatározó támogatási rendszernek, amelyre a sAPs rendszert alkal-
mazó országoknak elvileg 2013 végéig át kellett volna térniük. Az sPs esetében, elsősorban a történelmi referenci-
ák alapján, az ún. érzékeny ágazatokat nagyobb mértékben lehet támogatni. ugyanakkor a támogatási jogosítványok 
egy adott referencia időszakhoz kötődnek, és a támogatási jog így (leegyszerűsítve) elvileg elválik a gazdálkodástól. 
Ennek megfelelően a támogatási jogok forgalomképesek. Ezzel többek közt lehetővé válik, hogy az adott tagország 
esetében a ténylegesen mezőgazdasági termelésre alkalmas területekre koncentrálják a támogatásokat, és az uniós 
támogatás a Wto szabályaival összeegyeztethető legyen. másfelől éppen a történelmi referenciák miatt többen kriti-
zálják, hogy ezzel nem segítik elő a tényleges gazdálkodást

33  A sAPs-ot (single area payment scheme) a 2004-ben csatlakozó országok számára hozták létre. szlovénia, málta, 
Ciprus és Horvátország kivételével ezt alkalmazzák az Eu13-ban. Eredetileg átmeneti, leegyszerűsített támogatási 
rendszerként vezették be. lényege, hogy aki az adott évben a termőföldet megműveli, az jogosult hektár alapon a tá-
mogatásra. Az érzékeny ágazatok (állattartás, zöldség-gyümölcs termesztés) támogatására ugyanakkor igen korláto-
zottan állnak rendelkezésre eszközök.

34  Basic Payment scheme – alaptámogatási rendszer: A kAP-reform alapján létrehozásra kerülő új közvetlen támoga-
tási rendszer.

35  természetesen az elvek mellett az egyes referenciahozamok meghatározása is tárgyalások és kompromisszum eredmé-
nye volt, így ennek a megállapodásnak is voltak nyertesei és vesztesei, amelyet a diagram is jól szemléltet.
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lamok korábban36 abban állapodtak meg, hogy 
ezeket a különbségeket a támogatások meg-
határozása során is figyelembe kell venni. A 
2004-ben és azt követően csatlakozó orszá-
gok általában számukra kevésbé előnyös re-
ferencia-időszakok közül választhattak,37 így 
általában az egy hektárra jutó közvetlen kifi-
zetés uniós átlaga alatt maradtak. A kivételt az 
uniós szinten kevésbé jelentős nagyságú me-
zőgazdasági kibocsátó országok, málta, Cip-
rus és szlovénia jelentették. magyarország az 
Eu-átlag alatt néhány euróval helyezkedik el 
az egy hektárra jutó kifizetések tekintetében. 

A Bizottság a tagországok közti különbsé-
gek csökkentésére tett javaslatot, úgy, hogy 
az Eu-átlag 90%-a alattiak felzárkóztatását 
az Eu-átlag felettieknek kell finanszírozniuk. 

forrás: http://capreform.eu/the-cap-budget-in-the-mff-part-
2-direct-payment-envelopes-in-pillar-1/ 38

Az állam- és kormányfők (Európai tanács) 
2013. február 7–8-ai ülésükön egy, a Bizott-

ság javaslatának elveivel azonos, attól csak ki-
sebb mértékben eltérő megállapodást értek el, 
azzal, hogy a kiegyenlítés 2015-től kezdődik 
meg, 6 éven át zajlik, és a végén semelyik or-
szág termelője sem kaphat 196 euró/hektár-
nál kevesebb támogatást39. 

Emellett biztosították, hogy az átlag 90%-
a alatt elhelyezkedő tagországok a ii. pillérből 
az i. pillérbe 25%-os mértékben csoportosít-
hatnak át forrásokat annak érdekében, hogy 
elérjék az átlagot40. 

A közvetlen kifizetések tekintetében a 
2004 óta csatlakozott tagországok közül 
a kiegyenlítés legfőbb nyertesei a balti álla-
mok és románia. 

ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
ezen országok számára rendelkezésre áll a vi-
dékfejlesztési forrásokból a magasabb mértékű 
(25%) átcsoportosítás az i. pillérbe, valamint 
azt, hogy ezen országok közül melyek azok, 
amelyek az átcsoportosítással rövid időn belül 
reálisan megközelíthetik/elérhetik az uniós át-
lagot, és emellett jelentősebb mezőgazdasági 
kibocsátással rendelkeznek, akkor a lehetsé-
ges kedvezményezettek: lengyelország, szlo-
vákia és románia41. 

Az Eu28-ban a külső kiegyenlítés nagy 
vesztesének – figyelembe véve mezőgazda-
ságuk helyzetét – elsősorban olaszország, 
Hollandia és Belgium tekinthető. ugyan-
akkor olaszország (1500 millió euró) és 
franciaország (1000 millió euró), éppen a 

36  Agenda 2000, más néven fischler-reform. 
37  Ezzel kapcsolatban korábban még többször elhangzott érvként, hogy ezen országok esetében a termőföldek ára és az 

egyéb termelési tényezők ára (például: munkabér) elmarad az Eu15-től, így indokolt hogy alacsonyabb legyen az egy 
hektárra jutó közvetlen kifizetés mértéke, mely kissé egyoldalú megközelítés, különösen ha a mezőgazdasági üzemek 
tőkeellátottságát, gépesítettségét is összehasonlítjuk Eu15v Eu10 esetében.

38  Az ábra az 1 hektárra jutó közvetlen kifizetést mutatja 2014 és 2020 között 2011-es áron. Az Eu-átlag az magyar-
ország és Ausztria között található. Az Eu átlag 90%-alattiak (Csehországot követő országok) részesülnek a külső ki-
egyenlítésből, amelyet az átlag felettiek finanszíroznak.

39 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf 64. pontja
40 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf 69. pontja
41  Ez annak ellenére is így van, hogy a vidékfejlesztésben lengyelország hozzávetőlegesen 29%-kal, szlovákia 17,6%-

kal, románia 13,2%-kal kap kevesebbet a 2007–2013-as időszakhoz képest. http://capreform.eu/the-cap-budget-in-
the-mff-part-3-pillar-2-rural-development-allocations/
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V4+románia és Bulgária rovására kapott 
nem kevés kompenzációt a vidékfejleszté-
si büdzséből42. 

2.2. Belső kiegyenlítés

Bár a legtöbbet a zöldítésről beszéltek, a re-
form Achilles-sarka a belső kiegyenlítés volt. 
A külső kiegyenlítésről az állam- és kormány-
fők döntöttek, így az egyes tagországok for-
rásallokációját a reform tárgyalásai során nem 
lehetett érinteni. Ebből egyenesen következik, 
hogy a tagállamok célja az volt, hogy a csök-
kent források esetében a status quót a lehető 
leginkább megőrizzék, illetve amennyire lehet, 
a döntési mozgásterüket növeljék. A Bizottság 
javaslata ugyanakkor ezt a célt kérdőjelezte 
meg azzal, hogy: 
•  a rendkívül széttagolt támogatási rendsze-

reket43 (sPs – sPs-en belül a történelmi, 
a regionális, illetve a hibrid modell –, vala-
mint a sAPs) egységesíteni kívánta egy új 
modellben, és 

•  az ezek lényegét képező érzékeny ágazatok 
támogatását az Eu28-ban azonos szintre 
kívánta hozni.

miért fontos az, hogy mely ország milyen tá-
mogatási modellt követ? Az egyes támogatási 
modellekkel eltérő ágazatokat lehet preferál-
ni, ami a belső piaci versenyre is hatást gya-
korol. Így érthető, hogy a tagországok szá-
mára alapvető kérdés volt, hogy a közvetlen 
kifizetések elosztása kapcsán milyen támoga-
tási rendszert fognak kialakítani.

A közös agrárpolitika a neve ellenére nagyon 
sokszínű. Az egyes országokban, sőt néhány 
esetben (például: Egyesült királyság) egyes ré-
giókban eltérő támogatási modelleket alkal-
maznak. A két fő támogatási rendszer az sPs 
és a sAPs. Az sPs a legelterjedtebb rendszer, 
azonban számos modellje van, és az egyes mo-
delleken belül is sok változat figyelhető meg. 
Ebből következik, hogy az sPs-t alkalmazó 
országok, illetve egyes esetekben régiók egy-
mástól gyakran jelentősen eltérő rendszert al-
kalmaznak. A Bizottság legitim célja az volt, 
hogy ezt a széttagolt rendszert egységesítse. 

A sAPs az sPs-hez képest sokkal egysége-
sebb rendszer, azonban annak Wto zöld dobo-
zos szabályokkal44 való összeegyeztethetősége 
a Bizottság szerint erősen megkérdőjelezhető. 
Azzal, hogy a sAPs keretében a támogatást a 
termőföldhöz kötik, a támogatás kevésbé van 
elválasztva a termeléstől, így a termelést ösztön-
zi. Ebből adódóan az nem minősülhet a Wto-
szabályok alapján a piaci szabad versenyt nem 
befolyásoló támogatásnak, így hosszabb távon 
meg kell szüntetni ezt a támogatási formát.

A fentiek alapján a Bizottság javaslatot tett 
arra, hogy egy ún. alaptámogatási rendszert ve-
zessenek be, amely lényegében az sPs regioná-
lis átalány-támogatási modelljén alapul. Ezzel 
a modellel a támogatások esetében lenne egy 
referencia időszak, amely alapján fokozatosan 
áttérve, végül átalány jelleggel folyósítanák a 
közvetlen kifizetéseket. A rendszer lényege, 
hogy az érzékeny ágazatoknak nyújtott támo-
gatásokat fokozatosan csökkentik45, és ezzel 

42  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf 72. pont és http://capreform.eu/
the-cap-budget-in-the-mff-part-3-pillar-2-rural-development-allocations/ 

      A vidékfejlesztési büdzsét az mff során egyes tagországi veszteségek kompenzálására használták fel. Azon országok, 
amelyeket más módon kompenzáltak, értelemszerűen nagyobb veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni az amúgy 
is fogyó vidékfejlesztési költségvetésből. 

43 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Po0202_direct_payments.pdf 3B melléklete
44  leegyszerűsítve: a Wto ún. zöld dobozos támogatásai körébe azok a támogatások sorolhatók, amelyek közvetlenül 

nem ösztönzik a termelést. A zöld dobozos támogatások lényegében szabadon folyósíthatók, míg a termelést ösztön-
ző, ún. kék és sárga dobozos támogatásokat le kell építeni, illetve meg kell szüntetni.

45 A Bizottság első javaslata már az első évben egy azonnali 40%-os csökkentést jelentett volna. 
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együtt a terület alapon kiosztható támogatá-
sokat növelik. Ennek eredményeként a támo-
gatások jelentős átrendeződése valósult volna 
meg az sPs-t alkalmazó országokban. Egyes 
gazdálkodók esetében akár 50%-os támogatás-
vesztés is bekövetkezett volna úgy, hogy köz-
ben például az állandó gyep támogatása emel-
kedik. Például a szarvasmarha-ágazatban egyes 
országokban a működési költségek meghalad-
ják a bevételt, és a támogatás nélkül ezen üze-
mek működése kérdőjeleződött volna meg46. 

A tagországok a reform során szembesül-
tek azzal, hogy: 
•  az EU28 KAP-források eleve csökkentek 

a 2014–2020-as költségvetési megállapo-
dás alapján;

•  a nagy mezőgazdasági termeléssel rendelke-
ző országok (például franciaország, olasz-
ország) támogatása a külső kiegyenlítés mi-
att tovább fogyott; 

•  elkerülhetetlenül bevezetésre kerülnek a 
zöldítés szabályai, amelyek minimum admi-
nisztratív terhet rónak a gazdálkodókra és 
a közigazgatásra;

•  és még ezek felett az érzékeny ágazataik tá-
mogatása drasztikusan megemelkedik;

•  az SPS/ és SAPS/országokat az érzékeny 
ágazatok támogatása miatti eltérő érdekeik 
miatt ki lehet játszani egymással szemben. 

Ez a csomag, ebben a formában nem volt el-
adható.

A megoldást végül az uniós intézmények ab-
ban találták meg, hogy: 
•  a belső kiegyenlítés szabályait jelentősen fel-

lazították (lassabb ütemezés, maximalizált 
forráscsökkenés47); 

•  az érzékeny ágazatoknak nyújtható terme-
léshez kötött támogatásokat48 megnövelték 
(a sAPs-országokét jelentősebb mértékben), 
illetve lehetővé tették a szinten tartásukat;49

•  cserébe elfogadták, hogy az SPS átalakul 
BPs-sé, és a belső kiegyenlítés keretében 
fokozatosan csökken az érzékeny ágazatok 
támogatása50;

•  engedélyezték a SAPS51 és az átmeneti nem-
zeti támogatás folytatását a 2004-ben és azt 
követően csatlakozott tagországok számára52.

Ezen intézkedések következtében az érzékeny 
ágazatok esetében a támogatási szintek köze-
lednek egymáshoz53. 

Emellett a sAPs-ot alkalmazó tagországok 
kaptak egy többlet ösztönzőt54 a BPs-re való 

46  http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Po0203_decoupling.pdf 2. melléklet 7. ábra
47 DP 25. cikk
48 DP 52. cikk 
      érintett ágazatok: gabonafélék, olajnövények, nagymagvú hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, burgonya-

keményítő, tej és tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított  
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, valamint rövid vágásfordulójú fás szárú ener-
getikai ültetvény. (A dohánytermesztés már nem támogatható termeléshez kötötten, sem attól elválasztva. Ez az ága-
zat a reform legnagyobb vesztese, mivel lényegében átmenet nélkül szűnik meg a szektor támogatása.)

49 DP 53. cikk
50 DP 25. cikk
51  DP 21. cikk (3) és a 4. szakasz. Ennek következtében, mivel 2020. december 31. szerepel a sAPs megszűnése dátu-

maként, gyakorlatilag a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan is megteremtették az alapot a sAPs fenntartásá-
ra. A mezőgazdasági évek ugyanis átnyúlnak a naptári éven, emellett nem valószínű, hogy az újabb költségvetési vitá-
val párhuzamosan ne legyen egy újabb kAP-reform, amelynek keretében a további hosszabbítást engedélyezni lehet.

52 DP 37. cikk
53  Az sPs-tagországok esetében nem ritka, hogy a nemzeti felső határ 20%-nál is nagyobb mértékű az érzékeny ágaza-

tok támogatására. A sAPs-ot alkalmazó országokban viszont ez jelenleg legfeljebb a nemzeti boríték 10%-a (3,5% 
termeléshez kötött, 6,5% termeléstől elválasztott) + az átmeneti nemzeti támogatás (nemzeti költségvetésből). A re-
form alapján a sAPs-ot alkalmazó országokat illetően a termeléshez kötött támogatások 13%+2% (fehérjenövények) 
emelkednek. Az sPs-es országok esetében a termeléshez kötött támogatás 8%+2% (fehérjenövények) változik, de a 
kivételek alapján megvan a lehetőségük, hogy a Bizottság jóváhagyása mellett fenntarthassák a magasabb támogatá-
si szintjüket (DP 53. cikk (4) bekezdés és 55. cikk). 

54 DP 36. cikk (3) bekezdés
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átállásra. Ennek keretében, ha 2014. augusz-
tus 1-jéig bejelentik, hogy legkésőbb 2018-tól 
átállnak a BPs-re, akkor az eddig nyújtott tá-
mogatásaikat a nemzeti borítékjuk legfeljebb 
20%-áig termeléstől elválasztva továbbvihetik. 

Így ezen országok az érzékeny ágazataikat 
a nemzeti felső összeghatáruk 13%-áig (ter-
meléshez kötött) +2%-ig (termeléshez kötött 
fehérje) + legfeljebb 20%-ig (ha 2018. január 
1-jével áttérnek a BPs-re) + átmeneti nemze-
ti támogatást (korábban nyújtott nemzeti ki-
egészítő támogatás 75%-a, amely évenként 
5%-kal csökken) adhatnak az érzékeny ága-
zataiknak. A másik oldalon az sPs-t alkalma-
zó országok érzékeny ágazatainak nyújtott 
támogatása az eredeti javaslathoz képest kis-
mértékben, de csökken. mindezek együttes 
következményeként az Eu-n belül a verseny 
kiegyenlítettebbé válik. 

2.3. a közvetlen kifizetések összegzése

Az új rendszer alapján lényegesen bővül a tag-
országok döntési lehetősége. A döntési lehető-
ségek természetesen felelősséget is jelentenek. 
mérlegelniük kell, hogy a versenyképesség, a 
szociális jelleg, illetve az egyéb politikai szem-
pontok közül mire kívánnak nagyobb hang-
súlyt fektetni. 

Valamennyi tagország számára kötelező elem: 
a nemzeti boríték 30%-át zöldítésre fordíta-
ni, maximum 2%-át a fiatal gazdák számára, 
amennyiben BPs-t alkalmaz egy tagország, ak-
kor legfeljebb 3%-ot nemzeti tartalék képzé-
sére fordítani.55 mint látható, már itt is nyílik 
némi mozgástér. 

Az opcionális elemek:
•  legfeljebb 10% a kisgazdaságok támogatása;
•  legfeljebb 5% a hátrányos természeti adott-

ságú területek támogatására56;

• legfeljebb 30% redisztributív támogatás57;
•  legfeljebb 15% termeléshez kötött támogatás;
•  legfeljebb 20% termeléstől elválasztott tá-

mogatás, ha sAPs-ról 2018-ban BPs-re tér 
át valamely tagország.

Amennyiben az összes tételt összeadjuk, mert 
mondjuk egy adott ország maximálisan él az 
opcionális lehetőségekkel, akkor ez a közvet-
len kifizetések nemzeti felső összeghatárának 
60%-a! Ha figyelembe vesszük a 2018-as sAPs-
ról BPs-re való áttérést, akkor a mozgástér el-
vileg akár a 80%-ot is elérhetné. 

Emellett a tagországoknak, ahogy már koráb-
ban is említettem, a 2014–2020-as költségve-
tési megállapodás alapján megvan a lehetősége 
a pillérek közti 15-15%-os átcsoportosításra, 
amelyet az uniós átlag 90%-a alattiak +10%-kal 
a ii.-ból az i. pillér irányába megnövelhetnek. 

Így érthető, hogy többen úgy gondolják: 
a kAP keretein belül megnyílt a lehetőség a 
nemzeti agrárpolitika megvalósítására. Az vi-
lágos, hogy a támogatások ilyen mértékű át-
rendezésével nem fog élni egyetlen tagország 
sem, mivel ez a támogatások kiszámíthatósá-
gát és stabilitását veszélyeztetné; ugyanakkor 
a rendszer valódi választási lehetőségeket kí-
nál. Arról, hogy mely ország milyen hatéko-
nyan és eredményesen él a lehetőségekkel, ar-
ról a piac dönt majd. 

3. a kaP-reform további elemei

A reform elsősorban a közvetlen kifizetése-
ket érintette, ugyanakkor nem szabad telje-
sen megfeledkezni a piacszabályozásról és a 
vidékfejlesztésről, amelyek esetében is figye-
lemreméltó módosítások következtek be, il-
letve volt olyan, hogy a status quo megőrzése 
okozott meglepetést.

55  DP 30. cikk
56 DP 49. cikk
57 DP 42. cikk
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3.1. piacszabályozás58

A piacszabályozást illetően a Bizottság eléggé 
minimalista javaslatot tett, vagyis érdemi mó-
dosítás elsősorban a szőlőtelepítési jogok59 kap-
csán valósult volna meg60. 

Ehhez képest erős támadást kapott a Bizott-
ság, hogy a cukor- és izoglükóz-kvótarendszer 
2015-ös megszüntetését halassza vagy törölje 
el, és így tartsa fenn a jelenleg működő rend-
szereket. Emellett többen követelték a tej-
kvótarendszer fenntartását, amelynek a kAP 
2008-as állapotfelmérése61 keretében hozott 
döntés alapján szintén 2015-tel meg kellett 
volna szűnnie. E két kvótarendszerre vonat-
kozóan a Bizottság nem fogalmazott meg jog-
alkotási javaslatot.

Az uniós intézmények végül olyan kompro-
misszumot tudtak elfogadni, hogy a cukorkvóta-
rendszer 2015 helyett 2017-ben szűnik meg62. 
Ennek következtében ezt követően szabadon, 
piaci alapon lehet cukrot, illetve izoglükózt63 
előállítani az Eu területén. 

A szőlőtelepítési jogok rendszerét a Bizott-
ság liberalizálni akarta, mert úgy látta, hogy a 
tagországokra meghatározott telepítési jogok 
a termelés gátjaivá váltak, miközben a világpi-
acon láthatóan megnőtt a bor iránti kereslet.64 
Az Eu bortermelő tagországai azonban attól 

tartottak, hogy a kvótarendszer megszünte-
tése a magas minőségű termelésről áthelye-
zi a hangsúlyt a mennyiségre. E tekintetben 
ugyanakkor az Eu versenyhátrányba kerülhet 
a kedvezőbb klimatikus adottságokkal rendel-
kező országokkal szemben. Ez alapvetően ide-
ológiai vita is. 

A reform során megerősítették, hogy az Eu 
továbbra is a minőségi bortermelésre helyezi 
a hangsúlyt. A kompromisszum alapján 2016. 
január 1-jével bevezetésre kerül egy engedé-
lyezési rendszer, amely azonban 2030. decem-
ber 31-ig fog a jogszabály szerint működni. Az 
engedélyezési rendszer keretében gyakorlati-
lag továbbra is jelentősen korlátozzák az Eu 
területén a szőlőtelepítés lehetőségét, mivel 
legfeljebb évente 1%-kal lehet bővíteni a ter-
mőterületeket.65 Azzal, hogy a liberalizációt 
nagyon szűk keretek közé szorították, azon 
nagy bortermelő országok számára biztosí-
tottak előnyöket, amelyek eleve elég telepí-
tési joggal rendelkeznek és oEm/ofJ66 boro-
kat állítanak elő.

A tejkvótarendszer tekintetében a Bizottság 
nem engedett a nyomásnak, és a kvótarend-
szer 2015-tel megszűnik. A Bizottság itt azzal 
tudott érvelni, hogy a kAP 2008-as állapotfel-
mérése során67 már tett lépést a fokozatosság 

58  Ahogy a DP kapcsán, úgy itt is csak a legfontosabb kérdésekre térek ki.
59 A szőlőtelepítési jogok rendszerét fokozatosan eltörölte volna, úgy, hogy folyamatosan növeli a telepítési jogokat.
60  A lisszaboni szerződéssel kapcsolatos adaptációról, amely a cca. 20 000 oldalnyi végrehajtási joganyag újraírását je-

lenti az Eumsz 290. és 291. (2) cikkei, illetve az Eumsz 43. (2) és 43. (3) cikkei alapján, figyelemmel arra, hogy 
ez a kAP alakulására csak közvetett hatással bír, illetve hogy ezek megalkotása még csak a közelmúltban kezdődött 
meg, nem térek ki.

61  kAP állapotfelmérése, egy jogszabálycsomag http://eur-lex.europa.eu/JoHtml.do?uri=oJ:l:2009:030:som:Hu:Html, 
melyről a tanács 2008-ban hozott döntést. http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

62 sCmo 124. cikk
63  magyarország az Eu meghatározó izoglükóz (kukoricából előállított édesítőszer) előállítója. Az izoglükóz-kvótánkat 

egyedüliként még növelnünk is sikerült. 
64  Például: http://www.bbc.co.uk/news/world-24746539 (természetesen erre a hullámra az Eu versenytársai is felcsat-

lakoztak, és így 2013-ra a világpiacon jelentős bortermelés-növekedés következett be: http://www.oiv.int/oiv/info/en-
point2013. Ez az ágazati javaslat jól mutatja, hogy az Eu a piacszabályozáson keresztül milyen lassan tud reagálni a 
világpiaci változásokra, különösen, ha alapjogszabály módosítása szükséges. A Bizottság javaslata láthatóan megké-
sett volt, kiváltképp, ha figyelembe vesszük az Eu jogalkotásának időigényességét is. Egy olyan vonatra kellett vol-
na felszállnunk, amelyre már előttünk többen felszálltak, és a korábbi üres üléshelyek nagy részét már elfoglalták.)

65 sCmo 63. cikk
66 oltalom alatt álló eredetmegjelölésű/ oltalom alatt álló földrajzi jelölésű
67 http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm.
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felé a kvóták fokozatos növelésével, emellett a 
2012-es tejcsomag keretében tovább javítot-
ta a tejtermelők helyzetét. A tejcsomag hatásait 
meg kell várni, és ha szükséges, csak akkor le-
het megfogalmazni újabb javaslatokat. A tejkvó-
tarendszer elsősorban azon országok számára 
fontos, ahol számottevő a kvóta feletti termelés, 
és ezért jelentős összegű díjat kell fizetniük az 
uniós költségvetésbe. Ezen országok számára a 
kvótarendszer a termelés hátráltatója. ugyanak-
kor a közelmúltban (2010–2011) bekövetkezett 
uniós tejpiaci válságban, amikor nagymértékben 
csökkentek a tejfelvásárlási árak, minimális biz-
tosítékot jelentett a kvótarendszer.68 

kevésbé került reflektorfénybe, de a fon-
tosabb változások között meg kell említeni, 
hogy a Bizottság kifejezetten nagy mozgás-
teret kap, mondhatni: biankó csekket, a piaci 
zavarok során felmerülő intézkedések meg-
tételére69. Ennek az alapja a 2011-es E-col-
li válság volt, amelynek során a Bizottságnak 
csak igen korlátozott eszközök álltak a ren-
delkezésére a fogyasztói bizalom megrendü-
lése miatt a zöldség ágazatban bekövetkezett 
károk enyhítésére.

Összességében az sCmo esetében lényege-
sen kevesebb változás következett be, és ezek 
a módosulások alapvetően jól illeszkednek a 
korábbi folyamatokba. Elmondható, hogy a 
reform következményeként érdemi, a piacot 
befolyásoló uniós kvótarendszer a szőlőter-
mesztés tekintetében maradt fenn. 

3.2. Vidékfejlesztés

A vidékfejlesztés a kAP ii. pillére, amely kicsit 
mindig mostohagyerek. A tagországok állás-
pontja kissé kétarcú. A reformokat előkészí-
tő vitákban a vidékfejlesztést jelölik meg olyan 
irányként, amerre a kAP-nak fejlődnie kelle-
ne, azonban amikor a konkrétumokra kerül a 
sor, akkor ez az a terület, amelyből a legtöbb  
ország engedni tud. Erre jó példa, hogy amint 
a 2007–2013-as költségvetési vita kapcsán, úgy 
a 2014–2020-as költségvetés vitája során is  
a ii. pillérből, és nem az i. pillérből vontak 
el nagyobb arányban forrásokat. szintén fi-
gyelemre méltó, hogy csak franciaország,  
málta és olaszország tudta növelni a forrásait  
a 2007–2013-as vidékfejlesztési allokációhoz 
képest70. Emellett ugyan a 2014–2020-as költ-
ségvetési megállapodás alapján adott a lehető-
ség, hogy 15%-ot az i. pillérből a ii. pillérbe 
csoportosítsanak át a tagországok, az azon-
ban kérdéses, hogy hányan fognak élni ezzel 
a lehetőséggel. minimális71 forrásnövekedés-
sel sokkal inkább a degresszivitás kapcsán au-
tomatikusan átcsoportosításra kerülő források 
esetében lehet számolni.

A vidékfejlesztés kapcsán a legfontosabb 
változás, hogy a következő időszakban már 
nem csak a kAP i. pillérével, hanem valameny-
nyi strukturális alappal, újabb nevükön: euró-
pai strukturális és beruházási (Esi72) alapokkal 
kell együttműködnie73. E tekintetben a legfon-

68  megjegyzés: A világpiaci változások, a hosszú távú megállapodások hiánya mellett a kAP 2008-as állapotfelmérésé-
nek eredménye is, hogy az állapotfelmérés következtében bekövetkezett tagországi kvóták bővítése, a belső piacon 
feleslegként jelent meg. 

69 sCmo 219. cikk
70 http://capreform.eu/the-cap-budget-in-the-mff-part-3-pillar-2-rural-development-allocations/
71  minimális a forrásnövekedés, mivel a DP 11. cikk (2) bekezdése alapján a munkabérek, adó- és tb-járulékok is elszá-

molhatók, így elég kétséges, hogy ki kerül be a 150 000 euró feletti támogatottak közé. 
72  European structural and investment funds, részei: Európai regionális és fejlesztési Alap, kohéziós Alap, Európai szo-

ciális Alap, Európai mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai tengerészeti és Halászati Alap.
73  Az Európai regionális fejlesztési Alapra, az Európai szociális Alapra, a kohéziós Alapra, az Európai mezőgazdasági Vi-

dékfejlesztési Alapra és az Európai tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai regionális fejlesztési Alapra, az Európai szociális Alapra és a kohéziós Alapra és az Európai tengerügyi és Ha-
lászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/Ek tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló az Európai Parlament és a tanács 1303/2013/Eu rendelete (a továbbiakban: horizontális rendelet). 
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tosabb változásokat elsősorban a horizontális 
rendeletben lehet megtalálni, így különösen a 
partnerségi megállapodásra74, a közös straté-
giai keretre75, az eredményességi tartalékra76 
vonatkozó szabályokat. tekintettel arra, hogy 
ezek nem részei a kAP-reformnak, így most 
ezekre nem térek ki. ugyanakkor azt látni kell, 
hogy ezzel a vidékfejlesztésnek két gazdája is 
lett, ami jelentheti az amúgy sem túl egyszerű 
szabályok további nehezítését, de eredményez-
het hatékonyabb forrásfelhasználást is azzal, 
hogy a különböző alapokból nyújtott progra-
mokat a tagországoknak most már formálisan 
is össze kell hangolniuk. A hatékony rendszer 
kialakítása lehetővé teheti, hogy a tagorszá-
gok optimalizálják a programokat, és példá-
ul a nagyberuházásokat az Európai regioná-
lis fejlesztési Alapból, a kisebbeket pedig a 
kisebb alapokból finanszírozzák. nem utolsó-
sorban lehetővé teszi a csökkentett vidékfej-
lesztési források kompenzálását is. 

Amennyiben a kAP-reform keretében vizs-
gáljuk a változásokat, akkor meg kell említe-
ni, hogy a tengelyeket prioritási lista váltja fel. A 
változás inkább elvi jelentőségűnek tekinthető. 
ki kell ugyanakkor emelni, hogy az uniós társfi-
nanszírozás aránya 85%-ra emelkedik a kevés-
bé fejlett régiókban77. Ez a tagországok költség-
vetése számára jelent könnyebbséget. Azt is meg 
kell említeni, hogy ez egy plafon, amelynél lehet 
kisebb is az uniós finanszírozás mértéke, ha az 
adott ország költségvetése vállalja a nagyobb fi-
nanszírozást, ezzel növelve a vidékfejlesztési prog-
ram számára rendelkezésére álló költségvetést.

Az új mezőgazdasági termelői csoportok 
és szervezetek létrehozásának támogatása az 
sCmo-ból átkerült a ii. pillérbe78. Ennek kö-
vetkeztében ezek létrehozása tagországi társ-
finanszírozást tesz szükségessé. E tekintetben 
a legnagyobb vesztesek az újonnan csatlakozó 
országok, ahol a termelői szervezetek még ala-
kulnak, és ezek ösztönzése lehet a kívánatos.

A közvetlen kifizetést és a piacszabályozás 
eszköztárát erősítheti a kockázatkezelés79, 
amelynek keretében lehetőség nyílik biztosí-
tásidíj-támogatásra80, biztosítási kifizetésekhez 
való hozzájárulásra81, illetve jövedelemstabilizá-
ciós eszköz létrehozására82. Az előbbiek lehe-
tővé teszik a kedvezőtlen éghajlati eseményre 
(pl. fagykár, aszály), állat-, illetve növénybeteg-
ségekre való felkészülést. Az utóbbi (jövede-
lemstabilizáció) azonban akár a közvetlen ki-
fizetés mellett egy újabb jövedelemtámogatási 
eszközzé is válhat83. Emellett ha a vidékfejlesz-
tési és a piacszabályozási eszközöket megfe-
lelően alakítják ki és használják a tagorszá-
gok és a Bizottság, akkor hatékony rendszert 
lehet létrehozni a természeti károk és a piaci 
ingadozások leküzdésére. A kockázatkezelés, 
amellett, hogy lehetőség, egyben nagyon ko-
moly kihívás is: nagy a kísértés, hogy az egyéb 
vidékfejlesztési prioritásokat háttérbe szorít-
va a beruházás és a kockázatkezelés dominál-
jon a vidékfejlesztési programok kialakítása-
kor. Az adott tagország igényeinek megfelelő 
optimális megoldás kialakítása komoly kihívás, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy bár 
2014 átmeneti év, azonban elvileg már jövő-

74  Horizontális rendelet ii. fejezet 
75 Horizontális rendelet 10. cikk
76 Horizontális rendelet 20–22. cikk
77 rD 59. cikk (3) a)
78 rD 27. cikk
79 rD 36. cikk
80 rD 37. cikk
81 rD 38. cikk
82 rD 39. cikk
83  megjegyzés: ez az eszköz különösen akkor válhat érdekessé, ha az i. pillért a következő pénzügyi időszak(ok)ban to-

vább támadják.
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re ki kell alakítani és el kell fogadtatni a prog-
ramokat úgy, hogy a Bizottság végrehajtási és 
delegált jogszabályai 2014 januárjában még 
nincsenek elfogadva.

4. értékelés

A reform lényegi kérdései már eldőltek. A re-
form részben illeszkedik a korábban elindult fo-
lyamatba, ugyanakkor túl is mutat azon. Egyes 
elemeiben – így különösen zöldítés, kockázat-
kezelés, a közvetlen támogatások és az érzé-
keny ágazatok támogatásainak egységes szintre 
hozása/hosszú távú csökkenése – már megje-
lennek a kAP fejlődésének lehetséges irányai. 

Egyre újabb és újabb politikák jelentkeznek 
be a forrásokért folyó vitákba, miközben az 
Eu költségvetése csökken84. A kAP-források 
nominál értékben is csökkentek. Emellett az 
Eu bilaterális kereskedelmi megállapodásai és 
azok előkészítése gyorsulni látszanak. Ezek 
egyenes következménye, hogy a kAP-nak vál-
toznia kell, hogy az új követelményekre meg-
felelő válaszokat adjon. ugyanakkor a változás 
kényszere nemcsak az Eu egészére, hanem a 
tagországokra is vonatkozik. 

Bár hátra van még az uniós végrehajtási és 
delegált jogszabályok elfogadása, amelynek so-
rán kérdés, hogy a Bizottság mekkora önmér-
sékletet fog tanúsítani, és milyen mértékben 
szűkíti le a tagországok megnövekedett moz-
gásterét, azonban azt már most kijelenthet-
jük, hogy ez a kAP-reform több valós lehető-
séget kínál a tagországok számára. 

sok lehetőséget kínál, de több felelősséget 
is jelent egy olyan rendszer kialakítása, amely 
bármely tagország termelői számára a többi 
tagország termelőivel legalább azonos verseny-
feltételeket biztosít a belső piacon. A reformot 
követően már nem vádolható az Eu vagy a Bi-
zottság azzal, hogy nem ad megfelelő eszkö-
zöket a tagországok számára. 

A 2004-ben csatlakozott országok előtt meg-
nyílik az út, hogy uniós forrásokból, megfelelő tá-
mogatási rendszer kialakításával felzárkózzanak 
a termelőik az Eu15-ökhöz. A kérdés az, hogy 
mely tagállam mennyiben tud majd élni ezekkel 
a lehetőségekkel. Azok az országok, amelyek jól 
mérik fel a piaci folyamatokat, és megfelelő tá-
mogatási rendszert alakítanak ki, versenyelőnybe 
kerülnek a belső piacon. Ez egy nagy játék. 2014. 
augusztus 1-jén terítik a lapokat, akkor kiderül, 
hogy ki milyen támogatási rendszert alakít ki.

84  A változásokat jól mutatja, hogy a lisszaboni szerződés a kAP-ot a megosztott hatáskörbe sorolta (Eumsz 4. cikk.), 
vagyis a kAP nem kizárólagos uniós hatáskörbe tartozó politika (Eumsz 3. cikk), hanem már egy soron szerepel a 
környezetvédelemmel, az energiaüggyel, vagy éppen a közegészségüggyel, amelyek az Eu fejlődése során zárkóz-
tak fel a kAP-hoz.
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a belső piac  és  az emberi  jogok1

Az egységes belső piac megvalósítása az Európai unió történetének egyik legsi-
keresebb vállalkozásaként értékelhető. ugyanakkor ennek a sikertörténetnek is 
megvannak a járulékos problémafelvetései, mint például az igazságügyi együtt-
működés, vagy éppen egyes biztonsági kérdések. Így vetődött fel a korszakváltást 
jelentő maastrichti szerződés után a négy szerződéses szabadság és az alapjogok 
konfliktusa is. A kérdés gyökerei azonban már jóval korábbra nyúlnak vissza, hi-
szen a „közös európai alkotmányos hagyomány” koncepcióját kifejlesztő Európai 
unió Bírósága már jóval az egységes piaci kérdések előtt szembesült az emberi jo-
gok területével. A későbbiekben azonban egyértelműen a belső piaci alapszabad-
ságok és az alapjogok között kellett megtalálnia a megfelelő egyensúlyt. Az aláb-
bi elemzés célja a különféle ítélkezési irányok számbavétele.       

A második világháború után Európa népeinek bé-
kés együttélésére két nemzetek feletti mozgalom 
indult el és öltött intézményi keretet.2 Ezek egyi-
ke az Európa tanács nevet viseli, amely az Em-
beri Jogok Európai Bírósága és az annak ítélke-
zési gyakorlata alapjául szolgáló Emberi Jogok 
Európai Egyezménye (EJEE) révén kíván alap-
jogi sztenderdeket meghatározni a demokrácia 
és a jogállamiság elveinek érvényre juttatása ér-
dekében. A másik szerveződés pedig az Euró-
pai közösségek,3 amely alapvetően a gazdasági 
együttműködést szolgálja, és amely a közös pi-
ac létrehozása révén – a vámunión túlmutatóan 
– eljutott a gazdasági és monetáris unió megte-
remtéséig. utóbbi 1992 óta Európai unió néven 
egy olyan sui generis szupranacionális képződ-
mény,4 amely önálló jogrenddel, saját intézmény-
rendszerrel, így saját Bírósággal is rendelkezik.

Az Európai unió sui generis jogrendje alap-
vetően gazdasági kérdések terén erősödött 
meg, és ez is volt az alapvető célja: az úgyne-
vezett négy alapszabadság, az áruk, a szemé-
lyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áram-
lásának megteremtése. A Bíróság jogfejlesztő 
tevékenysége révén több jogelvet alkotott, 
amelyek hozzájárulnak az uniós jogrend haté-
kony érvényesüléséhez. Ennek több jelentős 
állomása volt, ilyen a szupremácia,5 a közvet-
len hatály,6 az irányelvek vertikális közvetlen 
hatályának,7 sőt a kerethatározatok közvetett 
hatályának8 kifejlesztése.

mindez azonban súlyos alkotmányossági 
kételyeket is ébresztett. nem csupán az volt 
a kérdés, hogy az uniós jog hogyan illeszthe-
tő be a nemzeti jogok rendszerébe, hanem az 
is, hogy az uniós jogszabályok felülvizsgálatá-
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*  A szerző PhD-hallgató, PPkE-JÁk, Budapest.
   Jelen írás az Európai Bizottság magyarországi képviselete és magyarország külügyminisztériuma által az egységes piac 
20. évfordulójára kiírt esszépályázat nyertese.

2 Chronowski nóra–zeller Judit: luxemburg – strasbourg – alapjogvédelem. Európai Jog, 2006/5. 14.
3 Egk, EszAk, Euratom.
4  kovács Péter: nemzetközi közjog, osiris, 2011, Budapest.
5 C-6/64 Costa v EnEl [1964] E.C.r. 585.
6 C-26/62 Van gend en loos nV v nederlandse Administratie der Belastingen [1963] E.C.r. 1.
7 C-9/90 francovich v italy [1991] E.C.r i-5357, C-14/83 Van Colson v land nordrhein Westfalen [1984] E.C.r 1891.
8 C-105/03 Pupino [2005] E.C.r. i-5309.
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ra hivatott Európai Bíróság csupán az elsődle-
ges joganyagot tekinti-e mércének, és ha igen, 
abba csupán a szerződések tartoznak-e bele. 
Ezekben eredetileg nyoma sem volt az emberi 
jogokra vonatkozó utalásoknak, hiszen az Eu 
elődje alapvetően gazdasági célok megvalósu-
lására jött létre. felvetődött tehát, hogy a má-
sodik világháború óta oly jelentős szerepet ját-
szó emberi jogok védelme9 miként valósítható 
meg az egyre terebélyesedő uniós jogrendben, 
amely egyre több területen lépett fel szabályo-
zóként. Az ún. intézményi és a szociológiai de-
mokráciadeficit10 mellett értelmezhetőnek mu-
tatkozott egy emberi jogi deficit is.11

utóbbi felmerült az Európai Bíróság előtt 
is, amelyre a Bíróság kreatív hagyományai-
hoz híven válaszolt. kifejlesztette ugyanis a 
közös európai alkotmányos hagyomány elvét, 
s ennek részeként elismerte az emberi jogo-
kat mint a közösség általános jogelvét.12 Ez 
további kérdéseket is maga után vont, hiszen 
nem volt egyértelmű a védett jogok köre, és 
eleve problematikusnak mutatkozik az általá-
nos jogelv ködös fogalma, amelyre mind a mai 
napig többféle irodalmi álláspont látszik meg-
fogalmazódni.13 

Az emberi jogok, a közös európai alkotmányos 
hagyomány védelme később nagy karriert futott 
be, és expressis verbis bekerült az Európai uni-
óról szóló szerződés (Eusz) szövegébe, amely 
lisszabon után további elemekkel egészült ki.14 
Az ítélkezési gyakorlatban először az ún. nold-
ügyben15, majd a Hauer-ügyben16 kapott szerepet. 
kiemelendő a jelentős alkotmányjogi relevanciá-
val bíró internationales Handelsgesellschaft-ügy,17 
amely elvezetett a híres solange-ítéletekig.18 Az 
eset tagállami szempontból azért bír igen nagy je-
lentőséggel, mert az ügy lényegi kérdése az volt, 
hogy létezik-e a nemzeti alkotmányoknak olyan 
része, amely felette áll az uniós jognak, azaz mit 
jelent az uniós jog primátusa. Az ügyben vitatott 
közösségi szabály a vállalkozások működési en-
gedélyének kiadását meghatározott összegű le-
téthez kötötte, és az exportkötelezettség elmu-
lasztása esetén a letét egy előre meghatározott 
hányada elveszett. A német alkotmánybíróság 
válasza röviden úgy összegezhető, hogy „addig, 
amíg” (solange) az európai integráció olyan fo-
kú, hogy nincs legitimált, demokratikusan válasz-
tott Európai Parlament (a képviselők közvetlen 
választására először 1979-ben került sor; a tes-
tület még csak véleményező szerephez jutott), 

  9  Harmathy Attila: Az Eu tagállamok közös alkotmányos hagyományai és a nemzeti polgári jog. in: sajó András (szerk.): 
Alkotmányosság a magánjogban. Complex, Budapest, 2006. 27.

10  győri Enikő: A nemzeti parlamentek szerepe az európai integrációban, PhD értekezés, Budapest, 1999. http://phd.lib.
uni-corvinus.hu/112/ (letöltve: 2012.03.10.) 34-52.

11 Chronowski–zeller: i.m. 14.
12  fekete Balázs: Jogösszehasonlítás az Európai Bíróság gyakorlatában. in: Paksy máté (szerk.): Európai jog és jogfilo-

zófia, szent istván társulat, Budapest, 2008. 365–371. Paul Craig–gráinne de Búrca: Eu law: text, cases and mate-
rials. oxford university Press, oxford, 2008. 381–383., 386–389. Josephine steiner–lorna Woods–Christian twigg-
flesner: Eu law. oxford university Press, oxford – new york, 2006. 117–118.

13  ld. pl. szabó marcel–láncos Petra–gyeney laura: Az Európai unió fundamentumai. szent istván társulat, Budapest, 
2012. 63–67. A szerzők Jacobs főtanácsnok felsorolásából indulhattak ki, amikor az általános jogelvek közé a meg-
hallgatáshoz való jogot, a hatékony felülvizsgálathoz való jogot, a méltányosságot, a jogbiztonságot, valamint az ará-
nyosság elvét sorolták. lenaerts szerint az általános jogelvek körébe a jogbiztonság, a szerzett jogok védelme, a nulla 
poena sine lege, az egyenlő elbánás elve és a jó közigazgatáshoz való jog tartozik. ld. Harmathy: i.m. 41.

14  korábban: maastrichti szerződés (szerződés az Európai unióról) f cikk (2) bekezdés. Jelenleg: Eusz 6. cikk (3) be-
kezdés: „Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyez-
mény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, az uniós jog-
rend részét képezik mint annak általános elvei.”

15 C-4/73 J.nold v Commission [1974] E.C.r. 491.
16 C-44/79 Hauer v land rheinland-Pfalz [1979] E.C.r. 3727.
17 C-11/70 internationaleHandelsgesellschaft [1976] E.C.r. 1125.
18 Harmathy: i.m. 34–35.
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az alapvető jogoknak nincs kodifikált katalógu-
sa, addig a két jogrendszer között átmenetileg 
ellentét állhat fenn.19 

ugyanakkor az Európai unióról szóló szerző-
dés szerint az unió célja az áruk, a személyek, a 
szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának meg-
teremtése.20 Az ide vonatkozó joganyag a sza-
badságok deklarálásból és a néhány szerződéses 
kivétel említéséből áll. Ennek megfelelően példá-
ul az Európai unió működéséről szóló szerződés 
(Eumsz) 28. cikke szabályozza az áruk szabad 
mozgását, a 34. cikk tiltja a mennyiségi korlátok 
bevezetését, majd a 36. cikk lehetővé teszi olyan 
korlátozások bevezetését, amelyeket „a közer-
kölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, 
az állatok és növények egészségének és életének 
védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti 
értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy 
az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indo-
kol.” Hasonlóan, a 45. cikk (1) bekezdés dekla-
rálja a munkavállalók szabad mozgását, majd a 
(4) bekezdés kivételként említi a közszolgálatban 
történő foglalkoztatást. A (3) bekezdés pedig a 
közrendet, a közbiztonságot és a közegészség-
ügyet említi mint az uniós polgárságból eredő jo-
gok korlátozásának alapját. ugyanezen hivatko-
zási alapokat említi az 52. cikk is a letelepedési 
és a szolgáltatásnyújtási szabadság tekintetében. 

Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk az uni-
ós esetjogot, látszik, hogy a kérdés nem ennyire 
letisztult. A Bíróság ugyanis esetről esetre vizs-
gálja, hogy megáll-e a szerződéses kivételre va-
ló hivatkozás helyessége. Erre kifejlesztette az 
úgynevezett arányosság elvének vizsgálatát (test 
of proportionality), amelynek része az alkalmas-
ság, a szükséges mérték és a diszkriminációmen-
tesség vizsgálata.21 Ha mindezen feltételek telje-
sülnek, akkor korlátozhatók az alapszabadságok 
egyes esetekben. felvetődött ugyanakkor a teszt 
alkalmazása a szerződésben nem nevesített kivé-
telekre is, amelyeket egy feltétlenül érvényesü-
lendő tagállami közérdek indokol.22 Így alapve-
tően azt mondhatjuk, az uniós gazdasági jogok 
korlátozhatósága két szinten lehetséges: egyesek 
megjelennek szerződési kivételként, míg máso-
kat a Bíróság esetjogában találhatunk.23 Dilem-
mát okozhat ugyanakkor, hogy mi történik, ha 
emberi jogi kérdés merül fel a gazdasági jogo-
kat érintő jogvitákban (lásd ábra).

19  később az Ek demokratizálódási folyamata (emberi jogok katalógusa, képviselőválasztás, együttdöntési eljárás stb.) a 
német álláspont kismértékű módosulását eredményezte, amelyet a második solange-döntésében a német AB úgy ha-
tározott meg, hogy mindaddig, amíg a közösségi szervek és az Európai Bíróság gyakorlata az alapjogokat védi, addig 
a német alkotmánybíróság e téren nem gyakorolja döntési hatáskörét, de a közösségi jogszabály nyújtotta jogvédelem 
fokának elbírálási jogát még mindig fenntartja.

20  Eusz 3. cikk (3) bekezdés, továbbá Eumsz 26. cikk (2) bekezdés. felvetődhet kérdésként ezen alapszabadságok ter-
mészete, hogy gazdasági alapjogokként való kezelésük révén nem illeszthetők-e be az alapjogi rendszerbe. Ezen kér-
déskör vizsgálata nem tartozik e dolgozat körébe, ehelyütt az alapjogoknak arra az univerzális tulajdonságára utalnék, 
amelyek nem kapcsolódnak a szerződésből eredő és területileg lekorlátolt, de mindenképpen határon átnyúló elemmel 
rendelkező uniós gazdasági jogokhoz. ld. továbbá szabó–láncos–gyeney: i.m. 315–316.

21 uo. 66–67.
22  Az ún. mandatory requirements kategóriáját a Cassis de Dijon ügyben vezette be a Bíróság, melyben az adóellenőr-

zés hatékonyságát, a közegészség védelmét, a kereskedelmi ügyletek tisztességességét és a fogyasztóvédelmet emlí-
tette példaként. lásd: C-120/78 rewe-zentral (Cassis de Dijon) [1979] E.C.r. 649. később a lista újabb elemekkel 
bővült, például a környezetvédelemmel (C-302/86 Commission v Denmark [1988] E.C.r. 460.), a közlekedésbizton-
sággal (C-54/05 Commission v finland [2007] E.C.r. i-2473), a sajtó sokszínűségének fenntartásával (C-368/95 fa-
miliapress [1997] E.C.r. i-3689), a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyával (C-120/95 Decker [1998] 
E.C.r. i-1831) stb.   

23 uo. 321.
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ilyen esetben alapvetően háromféle megol-
dás születhet:
A.  az alapjogok a gazdasági alapszabadságok-

kal egy irányba mutatnak, és megerősí-
tést nyernek;

B.  az alapjogok a gazdasági alapszabadságok 
korlátjaiként jelentkeznek;

C.  az alapjogok és a gazdasági jogok között a 
Bíróság megpróbál egyensúlyt teremteni.

Az ítélkezési gyakorlat alapján úgy tűnik, hogy 
ezek a megoldások nem egymást kizáró jelle-
gűek, azaz az Európai Bíróság nem kizárólag 
az egyik mellett tette le a voksát, hanem ese-
tenként változó, hogy melyik megoldást vá-
lasztotta. 

Így találunk példát arra, amikor az alapjo-
gok megerősítést nyertek az Európai Bíróság 
gyakorlatában. ilyen a magzati élet védelmé-
vel kapcsolatos grogan-ügy,24 amely az ír al-
kotmánynak a magzat élethez való jogának 
elismerésével kapcsolatos. Ennek megfelelő-
en Írországban tilos a terhességmegszakítás, 
ezért egy diákszervezet a szomszédos Egye-
sült királyságban elérhető szolgáltatásokról 
nyújtott tájékoztatást, és hivatkozott az Em-
beri Jogok Európai Egyezménye 10. cikkének 
(1) bekezdésében található véleménynyilvání-
tás szabadságára. A Bíróság végül nem találta 
megalapozottnak a szolgáltatás nyújtására va-

ló hivatkozást, mivel a reklámozó diákszerve-
zet és a szolgáltatást nyújtó intézmények kö-
zött nem volt, illetve túl távoli volt a kapcsolat 
ahhoz, hogy felhívható legyen a szolgáltatás-
nyújtás szabadsága. 

ugyanezen alapszabadság került elő a Car-
penter-ügyben25 is, amelyben Carpenter sike-
resen hivatkozott az EJEE a családi élethez va-
ló jogát védő 8. cikkére. 

Vannak továbbá olyan esetek, amikor ki-
mentési lehetőségként vetődnek fel az alapve-
tő jogok. ilyen volt például az ún. schmidber-
ger-ügy.26 utóbbi egy német szállítási vállalat, 
amely nem tudott igénybe venni egy osztrák 
autópályát, mivel az egy közel harmincórás 
környezetvédelmi demonstráció miatt le volt 
zárva. Az áruk szabad mozgásának biztosítása 
került tehát szembe a véleménynyilvánítás és 
gyülekezés szabadságával. A Bíróság ugyanak-
kor elfogadta az időbeli korlátozás igazolását 
kizárólag az alapvető jogokra támaszkodva.27 

Egy másik ügyben a szolgáltatásnyújtás sza-
badsága került konfliktusba, ezúttal az embe-
ri méltóság tiszteletben tartásához fűződő jog-
gal. Az omega-ügyben28 betiltottak Bonnban 
egy lézeres „öldöklős játékot”, mivel a játék-
ban az emberek az egymás mellényeire szerelt 
érzékelőkre is lőhettek. Az előterjesztő bíró-
ság hangsúlyozta, hogy nem csupán a megalá-

24  C-159/90 grogan [1991] E.C.r. i-04685.
25  C-60/00 Carpenter [2002] E.C.r. i-06279. Carpentert, egy fülöp-szigeteki bevándorló asszonyt, kiutasították az 

Egyesült királyságból. Carpenter arra hivatkozott, hogy gyermeknevelési tevékenysége szükséges ahhoz, hogy férje 
végezni tudja tevékenységét a szolgáltatás nyújtása körében, azaz a családi élethez való jogra mint az alapszabadságot 
támogató emberi jogra hivatkozott (EJEE 8. cikk). A Bíróság, miután megállapította, hogy a házasság valódi, és Car-
penter a gyermeknevelés révén közvetetten hozzájárul a gyakran külföldön tartózkodó férje vállalkozásához, úgy ítélte 
meg, hogy az Eksz 49. cikkét a családi élet tiszteletben tartásához való alapvető joggal összhangban kell értelmezni.

26 C-112/00 schmidberger [2003] E.C.r. i-5659.
27  A Bíróság elhatárolta az ügyet a C-265/95 Commission v france [1997] E.C.r. i-6959 ügytől. “By comparison with 

the points of fact referred to by the Court at paragraphs 38 to 53 of the judgment in Commission v france, cited abo-
ve, it should be noted, first, that the demonstration at issue in the main proceedings took place following a request 
for authorisation presented on the basis of national law and after the competent authorities had decided not to ban 
it. second, because of the presence of demonstrators on the Brenner motorway, traffic by road was obstructed on a 
single route, on a single occasion and during a period of almost 30 hours. furthermore, the obstacle to the free mo-
vement of goods resulting from that demonstration was limited by comparison with both the geographic scale and 
the intrinsic seriousness of the disruption caused in the case giving rise to the judgment in Commission v france, ci-
ted above.” 83–84. pont

28 C-36/02 omega [2004] E.C.r. i-09609.
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zó bánásmód sérti az emberi méltóságot, de a 
minden embert megillető méltóságot tagadó 
beállítódás kialakítása is. Az Európai Bíróság 
végül elfogadta a közrendi kifogást.29

Előfordul, hogy a Bíróság elismeri ugyan az 
alapjogok létezését, ám egyensúlyba kívánja azt 
hozni a gazdasági jogokkal. Erre példa egye-
bek között a Viking-30 és a laval31-ügy, ami-
kor a kollektív fellépés joga került szembe a 
letelepedés szabadságával. Az elsőként említett 
ügyben Bíróság megállapította, hogy a kollek-
tív fellépés joga a közösség általános elveinek 
részét képezi, ám korlátozható: nem lehet úgy 
gyakorolni, hogy az eltérítsen egy vállalkozót a 
szabad letelepedéstől. Ezenfelül pedig megálla-
pította, hogy a kollektív jog önmagában közér-
deken alapuló kényszerítő okként funkcionál-
hat.32 A második esetben az Európai Bíróság 
újfent elismerte a kollektív kezdeményezés jo-
gát, azonban hangsúlyozta, hogy korlátozások 

alá eshet, annak gyakorlásának meg kell felel-
nie az arányosság elvének.

mint látható, nincs egységes gyakorlat ar-
ra vonatkozólag, hogy az Európai Bíróság ho-
gyan kezeli az alapjogok és az alapszabadsá-
gok ütközését. Erre a területre is igaz tehát, 
hogy esetről esetre kell megítélni, minek van 
elsőbbsége, és végső soron ebben az arányos-
ság elvének alkalmazása tud eligazítást nyújtani.

Az mindenesetre bizonyos, hogy a lissza-
boni szerződés és az Alapjogi Charta meg-
alkotása után az Európai unió már végképp 
elrugaszkodott a gazdasági közösségi szerep-
köréből, és értékközösséggé is vált. Ezt jelzi 
az Eu értékeit felsoroló Eusz 2. cikk33, vala-
mint az Emberi Jogok Európai Egyezményé-
hez történő csatlakozási szándék is.34 mindez 
egyik oldalról legitimálja az Eu működését, 
másik oldalról azonban újabb jogi és intézmé-
nyi kérdéseket vet fel.

29  “…under the case-law of the Court of Justice, obstacles to freedom to provide services arising from national measu-
res which are applicable without distinction are permissible only if those measures are justified by overriding reasons 
relating to the public interest, are such as to guarantee the achievement of the intended aim and do not go beyond 
what is necessary in order to achieve it.” uo. 14. pont

30  C-438/05 Viking line [2007] E.C.r. i-10779. A hajóval történő szállítással foglalkozó, finn székhelyű Viking egyik 
hajóját gazdasági megfontolásokból észt lobogó alatt kívánta lajstromoztatni, ami ellen összefogott munkavállalóinak 
szakszervezete és a szállítási ágazatban dolgozók szakszervezeteinek nemzetközi szövetsége. Céljuk annak elérése, 
hogy egyik tagszervezetük se folytasson tárgyalást a Vikinggel, így meg tudják akadályozni a finn dolgozók elbocsátását. 

31  C-341/05 laval [2007] E.C.r. i-11767. Ebben az ügyben a lett építőipari társaság munkásai blokád alá vették az épí-
tési területet, és olyan kollektív szerződés megkötését kívánták kikényszeríteni, amely a svéd munkásokkal hasonló 
helyzetbe hozza őket, ugyanis gyakran kiküldték őket svédországba dolgozni.

32  “that restriction may, in principle, be justified by an overriding reason of public interest, such as the protection of wor-
kers, provided that it is established that the restriction is suitable for ensuring the attainment of the legitimate objec-
tive pursued and does not go beyond what is necessary to achieve that objective.” 90. pont

33  „Az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint 
az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek 
az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szo-
lidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.”

34  Az Egyezményt ratifikáló államok (és nemzetközi szervezetek) listáját ld. http://conventions.coe.int/treaty/Commun/
Cherchesig.asp?nt=005&Cm=&Df=&Cl=Eng (letöltve: 2012.05.24.)
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Benes-dekrétumok újra  az Európai  Par lamentben

2013. február 11-én az Európai Parlament (EP) jogi ügyekért felelős szakbizott-
sága (Juri) nagy többséggel elfogadta azt a jogi szakvéleményt, amely kimondja, 
hogy bár a 2007-es Benes-dekrétumokat megerősítő határozatnak1 nincs köz-
vetlen jogi hatálya, de a dekrétumok befolyása és hatása a hatályos szlovák jog-
rendszerben jelen van. A jogi véleményt a petíciós bizottságnak készítette a jogi 
bizottság Juhász imre hasonló tárgyú petíciójával2 kapcsolatban.

Előszó

Az új jogi vélemény szakít az eddigi uniós intéz-
ményi vonallal, miszerint az Európai Bizottság 
és a frowein-jelentés megállapításai alapján a 
Benes-dekrétumok történelmi dokumentumok, 
amelyekhez ma már nem fűződik jogi hatás, és 
ezért a téma nem tartozik uniós hatáskörbe.

Az EP jogi bizottságának dokumentuma az 
első olyan uniós szintű jogi vélemény, amely a 
korábbiakkal ellentétben leszögezi: a Benes-
dekrétumok jelenléte bizonytalansági tényező 
a szlovák jogrendben, és ezért kívánatos len-
ne a helyzet további vizsgálata.

A vélemény indoklása kimondja, hogy a szlo-
vák jogrend és joggyakorlat további vizsgálata 
szükséges a témában, mivel a korábbi tanulmá-
nyok nagyrészt a csehországi helyzetet elemez-
ték, valamint nem foglalkoztak azzal a ténnyel, 
hogy a dekrétumok nyomán keletkezett jogi 
helyzetek jelenleg is bírósági és közigazgatási 
határozatok részét képezik, és ennek követ-
keztében jelen vannak a szlovák jogrendben.

A vélemény jogi elemzéséből kiderül továbbá, 
hogy a szlovákiában 2003-ban elfogadott ún. 

restitúciós (v. kárpótlási) törvény, amely a tag-
állam Eu-hoz történő csatlakozását követően is 
hatályban volt, csak a szlovák állampolgársággal 
és állandó tartózkodási hellyel rendelkező szemé-
lyeknek tette lehetővé kárpótlási igényeik benyúj-
tását. Ez a jogszabály az uniós jog szempontjá-
ból diszkriminatív elemet tartalmaz a többi uniós 
polgárral szemben, akik a szlovák állampolgár-
ság hiánya miatt kizártak a kárpótlási folyamat-
ból. A kárpótlási törvény 2004. december 31-ét 
szabta meg a kárpótlási igények bejelentésének 
határidejéül, ugyanakkor számos olyan földhiva-
tali határozat született 2004-et követően, amely 
a kárpótlási igényeket az említett törvény uni-
ós jogot sértő cikkére hivatkozva utasította el. 

A fentiek alapján a továbbiakban részletes 
elemzésnek vetjük alá a Benes-dekrétumok to-
vábbélését a szlovák jogrendszerben az euró-
pai uniós jog szemszögéből.

1. Történelmi háttér – kitekintő

Az Európai Parlament korábban néhány petí-
ció és írásbeli kérdés keretében foglalkozott a 
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*  Bólya Boglárka – főtanácsadó, Európai Parlament, néppárt, Jogi Bizottság; mészáros Anikó – mészáros Alajos európai 
parlamenti képviselő tanácsadója; Petri Bernadett – gyakornok, Európai Parlament, Jogi Bizottság.

1  uznesenie národnej rady slovenskej republiky o nedotknutel’nosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov 
po ii. svetovej vojne na slovensku (20. 9. 2007) (198 kB)

2  Juhász imre magyar állampolgár által benyújtott 0070/2012. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció a szlovák nemzeti 
tanács által a Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről hozott 1487/2007. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.
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Benes-dekrétumokkal. Az esetek többségében 
az EP, illetve a képviselők által válaszadásra fel-
kért Európai Bizottság részéről sem született 
olyan jogi vélemény, különösen nem a szlová-
kiai helyzetet illetően, amely a 2013. február 
11-i Juri-véleménnyel összehasonlítható lenne.

A 2004-es uniós bővítést megelőzően a Be-
nes-dekrétumok ügye a szudétanémet és né-
met EP-képviselőknek köszönhetően került te-
rítékre. A csatlakozási jelentésekhez kapcsolódó 
hosszas dekrétumviták lezárásaként rendelték 
meg az intézmények az ún. frowein-jelentést, 
amely pontot tett az ügy végére.

frowein3 professzor tanulmánya szerint 
a Benes-dekrétumok nem képezik akadályát 
Csehország Európai unióhoz történő csatla-
kozásának. Az intézmények által felkarolt és 
gyakran hivatkozott jelentés mellet viszont 
számos más tanulmány foglalkozott a témá-
val (például a szudétanémetek Blumenwitz ta-
nulmányát4 tartják megfelelő hivatkozási alap-
nak), ugyanakkor szinte az összes témát érintő 
írással kapcsolatban elmondható, hogy a szlo-
vákiai helyzetet marginálisan érintik. 

Az EP-ben lévő és a Juri szakbizottság ál-
tal véleményezett petíció a szlovákiai viszo-
nyokra hívja fel a figyelmet, és azon belül is a 
2007-ben a szlovák nemzeti tanács által el-
fogadott határozatra, amely többek között a 
második világháborút követően kötött béke-
szerződések alapján keletkezett tulajdonjogi 
viszonyok sérthetetlenségéről szól. A mosta-
ni petíció nem az első beadványa a szerzőnek, 
2007 előtt már megkereste a petíciós bizott-
ságot Juhász imre a Benes-dekrétumok ügyé-
vel, kevés sikerrel. A petíciós bizottság a pe-
tíció lezárásánál az Európai Bizottság érveit 
használta, vagyis azt, hogy a dekrétumoknak 
nincs jogi jelentőségük, azok történelmi doku-
mentumoknak tekintendők.

Visszatekintve az Európai Parlamentben tíz 
évvel ezelőtt a cseh-német viszonylatban le-
zajlott, a Benes-dekrétumokról szóló vita ki-
menetelére, az új petíció kevés támogatóra 
számíthatott. 

A 2012-ben beadott petíciót illetően az el-
ső, a beadvánnyal konkrétan foglalkozó szak-
bizottsági ülésére az Európai Bizottság sab-
lon választ készített, és abban megismételte 
a múltban felsorakoztatott érveket. Végül a 
résztvevő és további vizsgálatot követelő EP-
képviselők hatására nem zárták le első fordu-
lóban a petíciót.

mivel saját hatáskörén belül nem tudott to-
vábblépni, a petíciós bizottság úgy határozott, 
hogy kikéri két szakbizottság véleményét (li-
BE5 és Juri). A véleményadásra felkért szak-
bizottságok közül a Juri kezdett el foglalkozni 
érdemben a megkereséssel. A vélemény meg-
írásán több jogász dolgozott, és annak végső 
formáját a szakbizottság német néppárti (EPP) 
elnöke (klaus-Heiner lehne) hagyta jóvá, mi-
előtt az szavazásra került. 

A Bizottság és az EP mindeddig vizsgálat 
nélkül hagyta a szlovák jogrendet és a köz-
igazgatási és bírói gyakorlatot, amely ma is 
hivatkozik a dekrétumok által létrehozott jo-
gi viszonyokra. A Juri-vélemény ezt az új ele-
met hozta be a Benes-dekrétumok által fémjel-
zett vitába. A 2007-es határozat ugyanis nem 
tekinthető egyszerűen csak egy politikai doku-
mentumnak, hiszen eredményeképpen a dek-
rétumok a szlovák jogrendszerben jelenleg is 
joghatállyal bírnak, és lehetséges diszkrepan-
ciát teremtenek.

A több hónapos egyeztető munkának köszön-
hetően február 11-én végül a szakbizottság 15 
igen, 2 nem szavazattal és 6 tartózkodással fo-
gadta el a véleményt, amelynek terjedelme az 
ügy politikai érzékenységének tudható be. A 

3  http://www.europarl.europa.eu/regData/etudes/etudes/join/2002/323934/Dg-4-AfEt_Et(2002)323934_En.pdf
4 http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/Blumenwitz_gutachten.pdf
5 Állampolgári jogok, bel- és igazságügy
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szavazás kimenetele az utolsó pillanatig nem 
volt biztos, ennek egyik fő oka az erős szlo-
vák ellenlobbi volt, de megemlítendő a nyu-
gat-európai delegációk bizonytalan hozzáállá-
sa is a témához. 

2. Jogi elemzés

2.1. a ratione temporis elv érvényesülése

Az uniós jog primátusát lefektető bírósági ítél-
kezési gyakorlatnak megfelelően a tagállamok 
jogával szemben az uniós jogi aktusok és az 
Európai unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata 
elsőbbséget élveznek. Ezt a tételt a tagállamok 
a lisszaboni szerződés elfogadásával megerő-
sítették, különösen az uniós jog elsőbbségének 
megerősítéséről szóló, a szerződéshez fűzött 
17. számú nyilatkozatban.6

A tagállamoknak ugyanakkor a csatlakozást 
megelőzően elfogadott jogszabályaikat is meg 
kell feleltetniük az uniós jognak, mint azt az 
Európai Bizottság 2012. december 12-i vála-
szában kifejtette7. A csatlakozást megelőzően 
létrejött jogi aktusok jelenlegi jogkövetkezmé-
nyeire is alkalmazni kell az uniós jogot. Ezen 
elvnek megfelelően, ha egy tagállam jogrend-
szerében az uniós joggal ellentétes, illetve azt 
sértő jogszabályok, jogi rendelkezések szere-
pelnek, azokat módosítani kell annak érdeké-
ben, hogy megfeleljenek az Európai közösség 
vívmányainak (acquis). Az uniós jog primátusa 
vonatkozik egyben a tagállamok bírói és köz-
igazgatási gyakorlatára is.

Az Európai Bíróság esetjoga ezzel egyező 
előírásokat tartalmaz. A Bíróság a simment-
hal spA esetben8 kiemelte, hogy azok a bel-
ső jogi rendelkezések, amelyek szemben áll-
nak a közösségi joggal, automatikusan, tehát 
minden egyéb jogi aktus nélkül hatálytalanok.

A dekrétumok nagy részét és azok között a 
tulajdonjogi viszonyokat érintőket nem töröl-
ték a jogrendből, és ezek alapján születhettek 
ítéletek. Valószínűleg a bíróságok és a hatósá-
gok alkalmazták őket az Eu-csatlakozást kö-
vetően is. A dekrétumok jogkövetkezményei 
a lezáratlan bírósági ügyekben mutatkozhat-
nak meg. A földhivatali határozatok és a bíró-
sági döntések fokozatos és mielőbbi feltárása 
jelentősen hozzájárulhat a ratione temporis 
elvvel kapcsolatban az Európai Bizottság ál-
tal szorgalmazott jogszabályi módosításokhoz. 

2.2. az uniós diszkrimináció tilalmának elve

Az Európai unió működéséről szóló szerződés 
(Eumsz) diszkriminációt tiltó 19. cikke9 alap-
ján számos másodlagos jogforrás születetett 
az egyenlő elbánás elvének megtartása érde-
kében. ilyen az állampolgárság alapján törté-
nő megkülönböztetést tiltó 2004/38/Ek irány-
elv is, amely az uniós állampolgárok szabad 
mozgásáról és szabad letelepedéséről rendel-
kezik. és úgy fogalmaz, hogy az állampolgár-
ság alapján való megkülönböztetés tilalmával 
összhangban valamennyi uniós polgár és csa-
ládtagjaik, akik ezen irányelv alapján egy tag-
államban tartózkodnak, ott a tagállami állam-
polgárokkal egyenlő bánásmódot élveznek a 

6  A konferencia emlékeztet arra, hogy az Európai unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatának megfelelően a szerző-
dések és a szerződések alapján az unió által elfogadott jogi aktusok az említett ítélkezési gyakorlat által megállapított 
feltételek szerint a tagállamok jogával szemben elsőbbséget élveznek.

7 E-009825-12 
8 C-106/77, Amministrazione delle finanze dello stato v. simmenthal spA
9  „A szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződések által az unióra átruházott hatáskörök kere-

tén belül a tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag 
megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékossá-
gon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.”
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szerződés alkalmazási körébe tartozó terüle-
teken, a szerződésben és a másodlagos jog-
ban kifejezetten előírt különleges rendelkezé-
sekre is figyelemmel.10

Az Európai Bíróság állampolgárságot érintő 
ítéletei szerint bárminemű korlátozás, amely 
az uniós polgárok jogait érinti, csak az uniós 
jog általános elveinek figyelembevételével le-
hetséges. mindezek alapján a tagállamoknak 
távol kell tartaniuk magukat az olyan intézke-
désektől, amelyek az uniós polgárok között ál-
lampolgárságuk alapján tesznek különbséget.

Ha egy tagállam jogszabályi rendelkezései ál-
lampolgársági feltételek alapján korlátozzák az 
ingatlanvásárlást, vagy a különböző jogcímeken 
elvett ingatlanokkal kapcsolatos kárpótlást, az 
uniós jog szerint állampolgárság alapján törté-
nő diszkrimináció valósul meg.

A 2003-ban elfogadott szlovák kárpótlási 
törvény11 csak szlovák állampolgárok és szlo-
vák állandó lakhellyel rendelkező személyek 
számára tette lehetővé a kárpótlási folyama-
tokban történő részvételt és az igények érvé-
nyesítését. A szlováktól eltérő állampolgárságú 
uniós polgárok hátrányosabb helyzetbe kerül-
tek a bíróságok, illetve hatóságok eljárásai so-
rán a kárpótlási folyamat keretében. 

A hivatkozott kárpótlási törvény ugyanis vo-
natkozik az ún. Benes-dekrétumok érintettjei-
re is, ugyanakkor kizárja a dekrétumok követ-
keztében szlovák állampolgárságukat elvesztett 
és szlovákia területéről elvándorolt és ma uni-
ós polgárokat a kárpótlásból.

kimutatható, hogy a közelmúltban is, egy-
értelműen a csatlakozást követő időszakban 
születtek olyan közigazgatási és bírói hatá-
rozatok, amelyek a törvény szlovák állampol-
gárságot megkövetelő feltételének (2. cikk) 

hiányára hivatkozva utasították el az uniós 
polgárok kérelmeit.

2.3. a tőke szabad mozgása

Az Európai unió Bírósága ítélkezési gyakorlata12 
alapján a határokon átnyúló ingatlanforgalom 
tőkemozgást valósít meg, és az öröklés szin-
tén annak számít. A tőkemozgásokat tárgyaló 
88/361 irányelv i. számú mellékletében felsorolt 
nómenklatúra ugyanis csak iránymutatást jelent, 
és nem teljes körű felsorolást tartalmaz. mind-
ebből az következik, hogy a tulajdonjogi resti-
túció, tehát az elkobzott tulajdonnal kapcsolatos 
kárpótlás szintén tőkemozgásnak tekintendő.

Az Európai Bíróság kinyilvánította, hogy 
a szabad tőkemozgás szerződésben szerep-
lő alapelve közvetlen hatállyal rendelkezik, 
alkalmazásához nincs szükség a tagállamok 
szintjén egyéb implementációs jogi aktusra. Az  
Eumsz 63. cikke közvetlenül jogokat közvetít 
az egyénekre, amely jogosultságokra a nemze-
ti bíróságok előtt hivatkozhatnak13.

A szerződések rendelkezései nem sérthetik a 
tagállamok tulajdonjogi rendjét (Eumsz 345. 
cikk). Így a kárpótlással kapcsolatos nemze-
ti jogszabályok megalkotása szintén a tagálla-
mok hatáskörébe tartozik, az ilyen jellegű jog-
szabályok rendelkezéseinek meghatározásakor 
viszont figyelembe kell venniük az uniós jogot, 
különös tekintettel a tőke szabad mozgására.

A tőke szabad mozgását korlátozhatja az 
is, ha egy tagállamban a bírósági, illetve köz-
igazgatási határozatok uniós jogot sértő jog-
szabályokon alapulnak, illetve figyelmen kí-
vül hagynak olyan, a tulajdonjogi viszonyokat 
meghatározó tagállami jogszabályokat, ame-
lyek általánosan érvényesek. 

10  A fenti irányelv preambuluma (20) bekezdés.
11 A földtulajdon visszaadásáról szóló 503/2003 sz. törvény.
12 festersen-ügyben hozott ítélet.
13 C101/05 számú skatteverket-eset.
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Egyes szakértői vélemények szerint a dekré-
tumok által létrehozott tulajdonjogi viszonyok 
párhuzamosan élnek az ingatlan-nyilvántartás-
ban bejegyzett ingatlan-tulajdonjogi viszonyok-
hoz képest. Ezt a megállapítást erősítheti meg 
a szlovák legfelsőbb Bíróság nemrég hozott 
döntése14 is, amely alapján a kerületi Bíróság 
egy ingatlan-tulajdonjogi vitában a dekrétu-
mok kedvezményezettjeinek örökösei tulaj-
donába utalt mezőgazdasági földterületeket, 
figyelmen kívül hagyva az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyzett és tulajdoni jogukat érvénye-
síteni kívánó személyek jogait.

Az ilyen jellegű jogbizonytalanság az ingat-
lanpiacon elbátortalanítja az uniós polgárokat 
bárminemű ingatlantulajdon szerzésétől, és 
olyan zavart okozhat, amely megkérdőjelezi az 
ingatlanforgalom biztonságát. Ezzel felvetheti 
a tőke szabad mozgása korlátozásának lehe-
tőségét, pedig az ingatlanpiac rendje és az in-
gatlankereskedelem a tőkemozgás egyik leg-
fontosabb területe a közösségi esetjog szerint.

3. következtések 

A jogi bizottság véleménye irányadó lehet a 
jövőben, és további vizsgálatokra ösztönöz-
heti az Európai Bizottságot a Benes-dekrétu-

mok szlovákiai jogrendben történő tovább-
élését illetően.

Ha a vizsgálatok alapján bebizonyosodik, 
hogy a bírói és a közigazgatási gyakorlat olyan 
uniós jogot sértő módon alkalmaz jogszabályo-
kat, amelyek a dekrétumokhoz szorosan kö-
tődnek, azok módosítására, illetve jogrendből 
történő kivezetésére is sor kerülhet az emlí-
tett ratione temporis elv értelmében.

A 2007-es határozatról addig nem mond-
ható ki véglegesen, hogy tisztán politikai dek-
laráció, amíg nem ismeretes, hogy a határo-
zatra hivatkozva a közigazgatási szervek és a 
bíróságok milyen értelmezést alakítanak ki. 

A jelenlegi helyzet további jogi elemzése szük-
séges annak feltárása érdekében, hogy a dek-
rétumok milyen szerepet játszanak a szlovák 
jogforrások között és a joggyakorlatban. En-
nek alapján tisztázást nyerhet a 2007-es ha-
tározat jogi kontextusa és közösségi jogi meg-
ítélése, amely az azzal kapcsolatos döntéshez 
megfelelő alapul szolgálhat.

A Benes-dekrétumok ügye az EP jogi szak-
bizottsága 2013. február 11-i döntésének kö-
szönhetően nem zárult le. reméljük, hogy az 
eddigi – az uniós intézmények által mutatott – 
elutasító hozzáállás megváltozását hozza ma-
gával, és a dokumentum hozzájárulhat egy je-
lentősebb szemléletváltozáshoz.

14  5 Cdo 47/2011
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Macedónia európai uniós integrációjának  
perspektívái a 2013-as bizottsági jelentést követően

Az Európai Bizottság 2013. október 16-án nyilvánosságra hozta a macedónia fel-
készültségét részletező éves előrehaladási jelentését. macedónia 2005 óta hivata-
los tagjelölti státussal rendelkezik, ugyanakkor az Európai Bizottság pozitív érté-
kelései ellenére nem képes megkezdeni csatlakozási tárgyalásait. Az 1990-es évek 
óta görögország és macedónia között fennálló, névvitaként elhíresült diplomáciai 
konfliktus, valamint egyes rendezetlen történelmi-kulturális kérdések Bulgáriával 
meggátolják macedónia európai integrációját. A konstans belpolitikai válságok, a 
szektorális lemaradások és az erősen nacionalista kultúrpolitika egyaránt rontja 
macedónia csatlakozási reményeit. macedónia külpolitikai irányvonalainak berög-
zültsége erősen megkérdőjelezi, hogy képes-e az ország szomszédjaihoz hasonló-
an a közeljövőben megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az Európai unióval. Az 
erősödő társadalmi és demográfiai nyomás egyaránt döntőnek bizonyulhat abban, 
hogy a jövőben belpolitikai változások történjenek macedónia irányításában. ma-
cedónia útja az európai uniós tagság felé egyértelműen a görög–macedón konf-
liktus rendezésén keresztül halad.      

1. Macedónia európai uniós 
integrációjának jelenlegi állása

macedónia 1991-ben nyerte el függetlenségét, 
és a volt jugoszláv tagországok közül egye-
düliként tudott jelentősebb katonai összecsa-
pások nélkül kiválni az államszövetségből. A 
békés kiválás ellenére macedónia szuvereni-
tásának nemzetközi elismerése váratlan aka-
dályba ütközött azt követően, hogy görögor-
szág ellenezte északi szomszédja alkotmányos 
nevének hivatalos célokra történő használa-
tát. görögország szerint biztonságpolitikai 
kockázatot jelent az a tény, hogy makedonia 
nevű tartományának nevével majdnem meg-
egyező államnév szerepel a macedón alkot-
mányban. A feszült görög–macedón kapcsola-
tok következtében macedónia csak 1993-ban 

tudta elnyerni tagságát az Egyesült nemze-
tek szervezetében (Ensz), azzal a feltétellel, 
hogy amíg nem találnak görögország képvi-
selőivel egy mindkét fél számára elfogadha-
tó államnevet, addig az ideiglenes the former 
Jugoslav republic of macedonia (fyrom)1 né-
ven lehet csak tagja a világszervezetnek.2 A 
nemzetközi mediációs erőfeszítések ellenére 
görögország 1994 és 1995 között egyolda-
lú kereskedelmi embargót vezetett be északi 
szomszédja ellen. Az Európai unió többi ál-
lamának bírálatát kiváltó görög lépés tartha-
tatlan gazdasági állapotot vont maga után, 
amelyet csak 1995 őszén oldottak fel a fe-
lek az ideiglenes megállapodás megkötésén 
keresztül. Az ideiglenes megállapodás ugyan 
nem rendezte a névvitát, de számos más kér-
désre próbált megoldást találni, köztük mace-
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*  A szerző közpolitikai kutatások intézete és a mkÖ2013 program ösztöndíjasa, a Debreceni Egyetem marton géza Ál-
lam- és Jogtudományi Doktori iskola doktorandusza.

1 magyarul: macedónia Volt Jugoszláv köztársaság.
2 Az Ensz Biztonsági tanácsának 817. (1993) határozata, s/rEs/817. (1993) 1993. április 7.
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dónia nemzetközi és regionális szervezetek-
ben való tagfelvételére is.3

görögország és macedónia között 1995-öt 
követően továbbra is számos kérdésben fenn-
maradtak a nézeteltérések, ugyanakkor mind-
két államban voltak törekvések arra, hogy va-
lamelyest közeledjenek a hivatalos álláspontok. 
macedónia viszonylag későn, csak 2004-ben 
nyújtotta be tagfelvételi kérelmét az Európai 
unióhoz, ennek oka leginkább a 2001-es al-
bán–macedón polgárháború-közeli konfliktus-
ban, valamint az állam ezt követő teljes körű 
adminisztratív reformjában kereshető. 2004 
áprilisában lépett hatályba a macedónia és az 
Európai unió közötti stabilizációs és társulá-
si megállapodás (stabilisation and Association 
Agreement, sAA), nem sokkal később, 2005 
decemberében az Európai tanács megadta a 
hivatalos tagjelölti státust.4 Az Európai Bizott-
ság 2009-es éves előrehaladási jelentésében 
úgy ítélte meg, hogy macedónia teljesítette az 
sAA-ban szereplő kötelezettségeit, ennek meg-
felelően kezdeményezte az Európai tanácsnál a 
csatlakozási tárgyalások megkezdését. görög-
ország 2006 óta egyre határozottabban azt az 
álláspontját hangoztatta, hogy macedónia eu-
ro-atlanti integrációja kizárólag a névvitaként 
elhíresült, ugyanakkor annál sokkal szélesebb 
konfliktusrendszer maradéktalan rendezését 
követően valósulhat meg. görögország mace-
dóniai külpolitikájának negatív irányú változá-
sa azzal volt leginkább magyarázható, hogy az 
Ensz égisze alatt zajló tárgyalások nem iga-
zolták az 1995-öt követő időszak optimista 
reményeit. A georgievszki-kormányt követő 
macedón kabinetek erős nacionalista politikát 
folytattak, amelynek középpontjában gyakran 
kényes és tisztázatlan történelmi kérdések sze-

repeltek. Az a törekvés sem segített, hogy több 
sikertelen tárgyalási fordulót követően mind-
két fél jogi úton próbálta érvényesíteni politi-
kai céljait a nézeteltérések diplomáciai eszkö-
zökkel történő rendezése helyett.

A görög-macedón konfliktus a mindenna-
pi politika részévé vált, ezt jól mutatja többek 
között, hogy a 2008-as meghiúsított nAto-
csatlakozási kísérletet követően előrehozott 
parlamenti választásokat kellett tartani mace-
dóniában. Az Európai Bizottság 2009-es jelen-
tése kulcsfontosságú pillanatban került nyil-
vánosságra, ugyanis 2008-ban macedónia az 
Ensz nemzetközi Bírósága (international Court 
of Justice, iCJ) elé vitte a nAto-csatlakozását 
megakadályozó görög vétónak az ügyét. ma-
cedónia jogi lépésével egyértelművé vált, hogy 
a mai napig hatalmon lévő gruevszki-kormány 
sokkal inkább jogi úton próbálja elérni országa 
csatlakozását, ahelyett hogy teljesítené az ide-
iglenes megállapodásban vállalt kötelezettségét5  
a háromoldalú tárgyalások folytatására a kon-
szenzus megtalálása érdekében. A megállapo-
dásban vállalt tárgyalási kötelezettségét mace-
dóniához hasonlóan görögország is megszegte, 
a súlyos gazdasági válság görögországban egy 
időre levette a fontos napirendi pontok közül 
a macedón konfliktus diplomáciai rendezését. 
sok szakvéleménnyel ellentétben meg kell ál-
lapítani, hogy a görög gazdasági válság nem-
hogy gyengítette volna a görög álláspontot az 
emblematikus, elvi fontossággal bíró konflik-
tusokban, mint amilyen a macedón vagy a cip-
rusi kérdés, hanem éppenséggel megerősítette 
azt. A 2008 óta hatalmon lévő görög kormá-
nyok szinte azonos álláspontot képviseltek a 
macedón kérdést illetően – politikailag végze-
tes hibának minősült volna egy olyan kérdés-

3  görögország és macedónia Volt Jugoszláv köztársaság közötti ideiglenes megállapodás 11. cikkely, 1–2. bekezdés.  
(letöltés helye: http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html, letöltés ideje: 2013. október 27.)

4  Az Európai Bizottság honlapja. (letöltés helye: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_
rapport_2013.pdf, letöltés ideje: 2013. október 27.)

5 ideiglenes megállapodás i.m. 5. cikkely, 1. bekezdés
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ben engedni, amely a görög nemzeti identitás-
tudatot gyengítette volna.6 A görög lakosság 
gazdasági kiszolgáltatottsága idején a nemze-
ti öntudat hangsúlyozása erősödött, és a kor-
mány konszenzusra való hajlása egyértelmű-
en támogatottságvesztéshez vezetett volna. 
1995 óta azt lehetett tapasztalni, hogy ak-
kor mozdultak el pozitív irányba a macedón–
görög kapcsolatok, amikor stabil belpolitikai 
helyzet volt mindkét államban, valamint nem 
voltak világpolitikai válságok, amelyek elterel-
ték volna a nemzetközi diplomácia figyelmét 
a kisebb fajsúllyal rendelkező „macedón kér-
désről”. A 2001-es amerikai terrortámadás és 
a 2008-as globális gazdasági válság egyaránt 
akadályozta a nemzetközi diplomáciát abban, 
hogy kellő hangsúlyt fektessen a kisebb regi-
onális konfliktusokra.

Az iCJ 2011-ben hozott, görögországot el-
marasztaló döntése7 nem eredményezett lényegi 
változásokat, hiszen ahogy a Bíróság közvetet-
ten kiemelte, politikai és történelmi kérdések-
ben nem rendelkezik joghatósági hatáskörrel. 
Az elmarasztaló ítélet a nemzetközi közösséget 
sem késztette arra, hogy nagyobb erőfeszítést 
tegyen macedónia integrációjának felgyorsítá-
sa és az elhúzódó diplomáciai konfliktus ren-
dezése érdekében. Egyrészt a gazdasági vál-
ság kellően lekötötte a nemzetközi szereplők 
figyelmét, másrészt macedónia képtelen volt 
rendezni konfliktusait egyre több szomszéd-
jával. 2009 és 2012 között úgy tűnt, hogy 
kizárólag a görögország által kilátásba helye-
zett vétó áll macedónia európai uniós integrá-
ciójának útjában. Az Európai Bizottságot meg-

lepetésként érte, hogy 2012-ben Bulgária is 
kilátásba helyezte a macedón tárgyalások meg-
akadályozását.8 Bulgária és macedónia között 
az 1990-es évek végétől jelentős mértékben 
megromlott a viszony, szófia egyre gyakrab-
ban emelte fel hangját az ellen, hogy macedó-
nia történelmének és kultúrájának egyes ele-
meit kisajátítja. A Polgárok Bulgária Európai 
fejlődéséért (gErB) kormány idején (2009–
2013) több esetben szignifikáns diplomáciai 
botrány alakult ki a két szomszédos állam kö-
zött, amelyek hatására Bulgária európai par-
lamenti képviselői, valamint államvezetői visz-
szavonták a két évtizedig hangoztatott, feltétel 
nélküli támogatásukat macedóniától.9

A külső fejleményeken túlmenően görögor-
szág és Bulgária kardinális érvként macedónia 
csatlakozási tárgyalásainak megakadályozá-
sa mellett azt hangsúlyozzák, hogy macedó-
nia leginkább belpolitikai problémái miatt sem 
kezdheti meg a csatlakozási fejezet megnyitá-
sát. Az Európai Bizottság 2009 óta rendre ki-
emelte éves jelentéseiben több területen továb-
bi erőfeszítések megtételének szükségességét 
macedónia részéről, viszont 2012 decemberé-
ig nem úgy tűnt, hogy a belpolitikai események 
megkérdőjeleznék a macedón felkészültséget. 
Az Európai Bizottság által 2012-ben elindított 
magas szintű csatlakozási párbeszéd (High le-
vel Accession Dialogue, HlAD) fő célja a balká-
ni állam integrációjának felgyorsítása volt ma-
cedónia felkészítése útján a görög–macedón 
konfliktus rendeződéséig.10 A 2012-es jelen-
tést reménykedve várta a macedón kormány, 
ugyanakkor a már említett külpolitikai konf-

  6  kofos, Evangelos: the unresolved ’difference over the name’: A greek perspective. in: kofos, Evangelos – VlAsiDis, 
Vlasis (szerk.): Athens – skopje: An uneasy symbiosis (1995-2002). Athén, EliAmEP, 2005. 219–221. o.

  7  iCJ döntése az ideiglenes megállapodás alkalmazásának 2011-es ügyében. (letöltés helye: http://www.icj-cij.org/doc-
ket/files/142/16827.pdf, letöltés ideje: 2013. október 29.)

  8  gotEV, georgi: Bulgaria vetoes macedonia’s Eu accession talks. EurActive, 2012. november 2. (letöltés helye: http://
www.euractiv.com/enlargement/bulgaria-vetoes-macedonia-eu-acc-news-515809, letöltés ideje: 2013. október 29.)

  9  mArini, Adelina: Between what it is and what its’ neighbours want it to be. Euinside, 2013. április 11. (letöltés he-
lye: http://www.euinside.eu/en/analyses/macedonias-eu-pendulum, letöltés ideje: 2013. október 29.)

10  Az Európai Bizottság honlapja. (letöltés helye: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/mk_spring_
report_2013_en.pdf, letöltés ideje: 2013. október 29.)
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liktus és az elhúzódó belső ellentétek az albán 
Demokratikus unió az integrációért (Dui) ko-
alíciós partnerrel egyre inkább rontották ma-
cedónia pozitívabb megítélését az Európai uni-
óban. A Bizottság 2012-es éves jelentésében 
több reményteljes gesztust tett macedónia irá-
nyába, ilyen volt például a „macedón” jelzőnek 
a többszöri hivatalos használata, a HlAD ré-
vén elért eredmények túlzottan pozitív színben 
történő felmutatása, valamint a 2011-es iCJ-
döntésre való hivatkozás.11 Az Európai Bizott-
ság 2012-es jelentésében nem számolt eléggé 
azzal a ténnyel, hogy 2013 tavaszán helyha-
tósági választásokra kerül sor macedóniában, 
és a 2006 óta ellenzékben lévő macedón szo-
ciáldemokrata uniót (szDszm) vezető Branko 
Crvenkovszki kulcsfontosságú lehetőségként 
értelmezte ezt a választást a pártja és fő rivá-
lisa, a kormányzó Belső macedón forradalmi 
szervezet – macedón nemzeti Egység Demok-
ratikus Pártja (Vmro–DPmnE) közötti különb-
ségek csökkentése érdekében. 

2012 decemberében az szDszm kemény 
kritikával illette a Vmro-DPmnE költségve-
tés-tervezetét és radikális költségcsökkentő in-
tézkedések meghozatalára szólította fel a kor-
mánypártot.12 A két párt közötti nézetellentét 
a 2013-as büdzséről gyorsan eszkalálódott, és 
december 24-én fizikai összecsapásokra került 
sor a macedón országgyűlés épületében. Azt 
ezt követő hónapok az ellenzék követeléseiről 
és parlamenti távollétéről szóltak, ugyanakkor 
az szDszm kellő társadalmi támogatottságá-
nak hiányában nem tudta elérni az előreho-
zott parlamenti választásokat követelő céljait. 
Az Európai uniónak közvetítők segítségével, 

hosszú tárgyalásokat követően sikerült komp-
romisszumos döntésre bírnia a két vezető pár-
tot, ugyanakkor ezek a belharcok bebizonyí-
tották, hogy jelentős demokratikus deficittel 
küzd az állam.

2. az Európai Bizottság 2013-as 
előrehaladási jelentése 

közvetlenül az Európai Bizottság 2013-as elő-
rehaladási jelentésének kihirdetése előtt mace-
dóniában ismét átterelődött a lakosság figyel-
me a belpolitikáról a szomszédokkal folytatott 
konfliktusokra. Bulgáriában 2013 tavaszán 
kormányváltás történt, és a Bolgár szocialista 
Párt (BszP) által támogatott oresarszki-kor-
mány a gErB macedónia iránt folytatott po-
litikájánál valamivel mérsékeltebb hangnemet 
képvisel. krisztian Vigenin bolgár külügyminisz-
ter a 2013-as esztendő során több alkalommal 
kifejezte szándékát a bolgár–macedón állás-
pontok közelítésére. Elődje, nikolaj mladenov 
politikáját folytatva Vigenin kifejezte országa 
szándékát, hogy egy harmonikusabb együtt-
működés érdekében feltétlenül új jószomszé-
di megállapodást kell kötnie a két országnak.13  
macedónia részéről fenntartásokkal fogadták 
a valamivel enyhébb, ugyanakkor továbbra is 
stabil bolgár álláspontot, minden bizonnyal a 
2013-as tanácsi döntést követően fog szkop-
je konkrét választ adni a bolgár kezdeménye-
zésre. görögország ezzel szemben még szi-
lárdabb álláspontot képviselt 2013 második 
felében, amely szerint Athén földrajzi előtag-
gal ellátott erga omnes megoldást tudna csak 

11  Az Európai Bizottság honlapja. (letöltés helye: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/
mk_rapport_2012_en.pdf, letöltés ideje: 2013. október 29.)

12  CzymEk, Anja – PAsoski, Davor: Difficult times for macedonia. Political Crises report. konrad Adenauer stiftung 
e.V, skopje, 2013. 1–5. o. 

13  Vigenin: mindkét állam érdekében áll a jószomszédi megállapodásnak az aláírása. Dnevnik, 2013. szeptember 27. (letöltés 
helye: http://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2013/09/27/2149742_vigenin_dogovorut_za_dobrosusedstvo_s_
makedoniia_e_v/, letöltés ideje: 2013. október 29.)
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elfogadni.14 görögország igen konstans mó-
don képviseli ezt az álláspontot, hiszen 2006 
óta nem történt különösebb változás ebben a 
kérdésben, ugyanakkor macedóniában nem va-
lószínű, hogy az 1995 óta hatalmon lévő po-
litikai nomenklatúra lemondana az ország je-
lenlegi alkotmányos nevének használatáról. A 
földrajzi előtagról könnyebben egyezne meg a 
két fél, ugyanakkor az új név mindenhol, egy-
ségesen használandó lehetőségéről aligha jut-
nak közös nevezőre.

Az Európai Bizottság 2013. október 16-án 
közölt 2013-as jelentése nem tartalmazott 
sok meglepetést, ugyanis a 2012-ben fennál-
ló akadályok nagy része továbbra is megma-
radt, bár a HlAD során kezdeményezett re-
formok kivitelezésében macedónia pozitívan 
teljesített. Összességben az Európai Bizottság 
idén is a görögországgal folytatott konfliktus 
mihamarabbi rendezésében látja a csatlakozá-
si tárgyalások megkezdésének a lehetőségét. 
görögország kifejtette határozott álláspont-
ját azzal kapcsolatban, hogy macedóniának 
előbb rendeznie kell a nézeteltéréseit, és csak 
ezt követően kezdheti meg csatlakozási folya-
matát. A jelentést követően Athénban találko-
zott Bulgária és görögország külügyminiszte-
re, és közvetve érintették a macedón kérdést 
is. Egyre inkább az tendencia körvonalazódik, 
hogy Bulgária a görög álláspontot fogja támo-
gatni idén is az Európai unióban. Vigenin sza-
vaiból erre lehet következtetni, aki precedens 
módon először nevezte fyrom-nak macedó-
niát. macedóniában kisebb diplomáciai bonyo-
dalmat is okozott Bulgária külügyminiszteré-
nek ez a névhasználata, hiszen szófia volt a 
világ első állama, amely elismerte macedóni-

át alkotmányos nevén. A korábbi jelentések-
kel ellentétben az Európai Bizottság 2013-ban 
egyenértékű külpolitikai aggályként jellemez-
te a görög és a bolgár konfliktusokat. A Bi-
zottság minden bizonnyal nagyobb hangsúlyt 
kíván tenni a bolgár konfliktusra is, ugyan-
akkor a görög konfliktus rendezése esetén 
aligha prolongálódna a szófiával való nézet-
eltérés, hiszen a bolgár társadalom többsége,  
a göröggel ellentétben, nem érez kulturális-po-
litikai veszélyt macedónia esetleges uniós csat-
lakozása esetén. A 2013. október 25–26-án 
megtartott görög–macedón tárgyalásokon lát-
hatóvá váltak a mély törésvonalak a konszen-
zusos név megvitatása során.15

Az Európai Bizottság nagy figyelmet fordí-
tott azon területekre, ahol ugyan történtek lát-
ványos előrelépések az elmúlt évekhez képest, 
viszont macedóniának további erőfeszítéseket 
kell tennie az uniós követelmények teljesíté-
se érdekében. ilyen aggályokat keltő terület 
a választójogi törvény. A kormány 2012-ben 
részben átültette a macedón joggyakorlatba az 
EBEsz Demokratikus intézmények és Emberi 
Jogok Hivatala 2011-es javaslatait, ugyanakkor 
a Velencei Bizottság szerint további hiányos-
ságok mutathatók ki a kampánytámogatások 
felügyeleténél, valamint a külföldön élő mace-
dón állampolgárok szavazati joga gyakorlásának 
kérdésében.16 A 2013-as helyhatósági válasz-
tásokat alapvetően tisztának és törvényesnek 
értékelte az Európai Bizottság, ugyanakkor vé-
leménye szerint nem valósult meg teljes mér-
tékben a macedón média objektív hírközlése. 
A bizottsági jelentéssel ellentétben minden bi-
zonnyal jelentős manipulációkra kerülhetett 
sor, különösen olyan településeken, ahol nem 

14  Venizelosz: földrajzi előtag és erga omnes. DW, 2013. szeptember 23. (letöltés helye: http://www.dw.de/венизелос-
географска-одредница-и-ерга-омнес/a-17107479, letöltés ideje: 2013. október 29.)

15  élesebb álláspontot képvisel Athén a nevet illetően. Dnevnik, 2013. október 29. (letöltés helye: http://www.dnevnik.
mk/default.asp?itemiD=BD1D1A2B2fC80548ABB9779f2Bf4C54A, letöltés ideje: 2013. október 29.)

16  Az Európai Bizottság honlapja. (letöltés helye: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/
mk_rapport_2013.pdf, letöltés ideje: 2013. október 27.)



72 európai tükör 2014/1 

tradicionális választási szövetségek alakultak 
(ezek leginkább az albánok lakta északnyuga-
ti területeken és a főváros egyes kerületeiben 
voltak megfigyelhetők).

A közigazgatási reformok terén is jelentős 
lemaradása van macedóniának, az Európai Bi-
zottság szerint továbbra sem kezelik egysége-
sen az állami foglalkoztatottakat a macedón 
törvénykezési szférában, többek között intéz-
ményenként történnek velük az egyes munkál-
tatói egyeztetések és tárgyalások. regionális 
és központi szinten is vannak hiányosságok, 
többek között nem eléggé hatékony az állami 
tisztviselők kinevezési körülményeinek szabá-
lyozása. Az állami szféra átláthatóságának hi-
ányát kifogásolta leginkább a Bizottság, a je-
lentés szerint az elmúlt években végrehajtott 
több közigazgatási reform ellenére 2009 óta 
továbbra is fennmaradtak ezek az aggályok.

A civil társadalom helyzete, a kisebbségek jo-
gai, a média helyzete és az ügyészség által in-
dított eljárások lassú átfutása is azon területek 
és kérdések közé sorolható, ahol jelentős lema-
radás jellemző a kívánt uniós színvonalhoz ké-
pest. A Bizottság 2014-re vonatkozó javaslatai 
között az igazságügyi reformok továbbfejlesz-
tése, kiemelt hangsúllyal a bíróságok független-
ségének garantálása szerepel. kemény kritiká-
ban részesült az elmúlt hónapokban macedónia 
a szólásszabadság folyamatos megsértése miatt, 
az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó ügy 
tomiszlav kezsarovszki újságíró letartóztatá-
sa és 4,5 éves börtönbüntetésre  ítélése volt.17 
A kormánnyal szemben gyakran hangoztatott 
kritika a külföld részéről az ellenzéki újság-
írók megfélemlítése. A nők egyenjogúságával 
kapcsolatban szintén több aggály merült fel az 

utóbbi hónapokban. 2013 júniusában új abor-
tusztörvény lépett életbe macedóniában, amely 
adminisztratív akadályokkal nehezítette meg a 
terhességmegszakítást. Az abortuszra jelentke-
zőknek kötelező tanácsadáson kell részt venni-
ük, bevonva ebbe a magzat apját is, illetve az 
új törvény előzetes nőgyógyászati vizsgálatot 
is előír. A lakosság több mint 30 százalékát ki-
tevő albánok18 jogainak kiterjesztése érdeké-
ben is egyre többen emelik fel hangjukat, a jö-
vőben a macedón kormánynak mindenképpen 
kiemelt figyelmet kell erre fordítania, hiszen a 
2001-es ohridi keretszerződés óta eltelt idő-
szakban az együttélésből fakadó újabb kihívá-
sokkal kellett szembenéznie a heterogén társa-
dalomnak. ilyen kihívás például a helyhatósági 
választások során tapasztalt trendváltozások, 
miszerint idén voltak olyan nagyobb települé-
sek, ahol a rendszerváltás óta először válasz-
tottak meg albán nemzetiségű polgármestert, 
függetlenül attól, hogy a Vmro–DPmnE és az 
szDszm közös jelöltet állított.

A balkáni államnak kisebb lemaradásai van-
nak még a regionális politika, a környezetvé-
delem és a pénzügypolitika terén. Az elmúlt 
évben a gazdasági helyzet, valamint az ország 
versenyképessége romlott, ugyanakkor ez a 
negatív tendencia leginkább a külkereskedel-
mi trendváltozásoknak tudható be, és macedó-
nia továbbra is kedvező befektetési környeze-
tet biztosít a külföldi vállalkozások számára. A 
gruevszki-kormány egyik legnagyobb fölénye 
politikai vetélytársaival szemben éppen a külföl-
di befektetőkkel fenntartott szoros kapcsolata.

Az Általános ügyek tanácsa 2013. decem-
ber 17-én megtartott ülésén 2014 júniusá-
ra halasztotta a macedóniával folytatott tár-

17  A macedón rendőrség feltartotta a bebörtönzött újságíró mellett kiálló tüntetőket. Balkan insight, 2013. október 23. 
(letöltés helye: http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-journalist-protest-fellows-incarceration, letöltés 
ideje: 2013. október 29.)

18  Becslések szerint arányuk már meghaladta a 30 százalékot, ugyanakkor 2001 óta nem tartottak népszámlálást mace-
dóniában. Az Európai Bizottság nem értékelte negatívan 2013-as jelentésében azt a tényt, hogy a 2011-es elmaradt 
népszámlálás helyett a macedón kormány közigazgatási regiszterek bevezetésével kívánja ezt pótolni.
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gyalások megkezdésének perspektíváját. Az 
Európai tanács több okból is bírálattal illet-
te macedóniát, a 2013-as belpolitikai válság, 
a szólásszabadság romló helyzete, az állam és 
a kormánypárt homályosan szoros kapcsola-
ta egyaránt rontotta a balkáni állam integráci-
ós perspektíváit. Az Európai tanács kiemelte, 
hogy a szomszédállamokkal, különös tekintet-
tel a görögországgal fenntartott kapcsolatok 
rendezése elengedhetetlen a pozitív elbírálás 
szempontjából. Az Európai tanács várhatóan 
2014-ben fog visszatérni a macedón kérdés-
re, azt követően, hogy az Európai Bizottság 
újból értékeli macedónia HlAD alapján felvá-
zolt előrehaladását. szkopje előtt álló feladat 
többek között a kormánypárt és az ellenzék 
között 2013. március 1-jén megkötött politi-
kai paktum implementálása.19

3. Távolodó uniós perspektívák

A macedón–görög tárgyalásokat koordináló 
matthew nimetz Ensz-különmegbízott dip-
lomáciai tapasztalatai ellenére az elmúlt évek-
ben a két állam álláspontja nemhogy közele-
dett volna, hanem még inkább differenciálódott. 
kétségtelenül egyik államban sem tapasztalha-
tunk komoly erőfeszítéseket annak érdekében, 
hogy provokatív jellegtől mentes, elfogadha-
tó, nemzeti értékeket nem sértő konszenzu-
son alapuló államnévről egyezzenek meg. A 
konfliktusokkal terhelt állapotot legjobban az 
Ensz-hez delegált görög nagykövet, Adaman-
tisz Vaszilakisz azon javaslata példázza, hogy 
szláv-Albán macedóniának nevezzék az or-
szágot.20 természetesen az ilyen jellegű, ma-
cedónia számára kifejezetten provokatív aján-
latok csak azt vonhatják maguk után, hogy a 

2008 óta látványosan megromló viszony per-
manens diplomáciai hidegháborúvá válhat. ma-
cedónia 2008 óta azt a külpolitikai irányvo-
nalat követte, hogy diplomáciai úton nyomást 
gyakorolt görögországra az Ensz Biztonsági 
tanácsa állandó tagjainak, főképpen az Egye-
sült Államoknak a közreműködésével. Az en-
nek az irányvonalnak az eredményességéhez 
fűzött, nem túl megalapozott remény 2012-
ben a nAto chicagói csúcsán halványult el vég-
legesen, amikor macedóniát ismét nem vették 
fel a szervezetbe. A látványos elutasítást kö-
vetően nem került sor a macedón külpolitika 
teljes revíziójára, és legkevésbé sem érzékel-
hető a nikola Poposzki vezette külügyi tevé-
kenységen, hogy változtatni kívánna nem túl 
sikeres offenzív jellegű politikáján.

macedóniának minden bizonnyal egy fontos 
kérdésre kell válaszolnia 2013 után: az európai 
uniós tagság vagy a név a fontosabb? Egyér-
telművé vált, hogy görögország nem fog en-
gedni 2006 óta hangoztatott álláspontjából, a 
nemzetközi közösség (az Eu és az usA) pedig 
nem kíván döntő mértékben beavatkozni. ki-
zárólag macedónia politikusai dönthetnek ilyen 
körülmények között abban a kérdésben, hogy 
az ország tagja lehet-e belátható időn belül az 
Európai uniónak. A 2005-ben még kecsegtető 
reményekkel rendelkező macedóniát már olyan 
országok is lehagyták az integrációs folyamat-
ban, mint montenegró vagy szerbia. A mace-
dón csatlakozás kizárólag a görögországgal 
fennálló konfliktus rendezését követően lehet-
séges, viszont ennek minden bizonnyal belpo-
litikai következményei lesznek macedóniában. 
A jelenlegi politikai közvélemény-kutatások és 
elemzések szerint igen csekély annak a valószí-
nűsége, hogy macedónia a következő néhány 
évben megkezdheti csatlakozási tárgyalásait.   

19  Az Európai tanács honlapja: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/En/genaff/140142.pdf 
(letöltés ideje: 2014. január 7.)

20  iVAnoVszki, Hriszto: törzsek földje. Dnevnik, 2013. október 29. (letöltés helye: http://www.dnevnik.mk/?itemiD=
9EC81BCDBACCEE48A25B456EA1fDD10E, letöltés ideje: 2013. október 30.)
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Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVi. törvény 69. § (5) bekezdése értelmé-
ben a kormány évente tájékoztatja az országgyűlést magyarország európai uniós 
tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről.

Az alábbiakban közöljük a kormány által az országgyűlés részére 2014. február 
7-én benyújtott, a 2013. évről szóló jelentést. 

A jelentés az országgyűlés honlapján is elérhető: 
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_
izon=13713
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i. Összefoglaló

A gazdasági és pénzügyi válság az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is alapvetően megha-
tározta az Európai unió napirendjét, az ír, majd a litván soros elnökség programját. Az uni-
ós jogalkotás körülményei szempontjából azonban alapvető eltérés a korábbi évekhez képest, 
hogy 2013-ban már stabilizálódott az euróövezet pénzügyi helyzete és látszódtak a válságból 
való kilábalás első jelei.

Az elmúlt években elvégzett makrogazdasági kiigazítások eredményeként 2013 júniusában 
magyarország (olaszország, románia, lettország és litvánia mellett) kikerült a túlzotthiány-
eljárás alól. A hazánkkal szemben 2004 óta folytatott – a költségvetési politika fokozott ellen-
őrzését jelentő – eljárás megszüntetése a magyar költségvetési konszolidáció eredményeinek 
elismerése, amely révén sikerült a deficitet tartósan a gDP 3%-a alá szorítani.

2013 kiemelkedő eredménye volt az állam- és kormányfők februári megállapodása a 2014–
2020 közötti többéves pénzügyi keretről. Az Európai Parlament által ősszel elfogadott, az elő-
ző évek tárgyalásait lezáró csomag alapvető fontosságú mind a kohéziós, mind a közös agrár-
politika jövőbeli kereteinek kialakítása szempontjából. A hétéves keretköltségvetés főösszege a 
korábbi (2007–2013) kiadási szintnél 3,5%-kal alacsonyabb, 960 mrd euró lesz. Csökkennek 
a kohéziós politikára és a közös agrárpolitikára szánt források, azonban magyarország egyér-
telműen sikeresen zárta a tárgyalásokat. A következő időszakban 712 ezer forinttal (2512,5 
euró) a tagállamok közül hazánkban lesz a második legmagasabb az egy főre eső nettó támo-
gatási szint, és összességében a magyar bruttó nemzeti jövedelem (gni) 3,6%-ának megfe-
lelő nettó uniós támogatásra számíthatunk. A kohéziós szabályok az előző hétéves periódus-
hoz (2007–2013) képest szigorúbbak lesznek a következő időszakban, de az EP-vel folytatott 
egyeztetések során sikerült a nettó befizető tagállamok eredeti elképzeléseihez képest ked-
vező, a tagállamok számára nagyobb rugalmasságot biztosító változtatásokat elérni. magyar 
szempontból a közös agrárpolitika jövőjéről elfogadott megállapodás is egyértelműen pozitív. 
A közvetlen támogatások terén hazánk jelentős mozgásteret kapott az új támogatási rendszer 
bevezetéséhez, illetve fontos eredmény, hogy a következő hét év vidékfejlesztési programjainak 
prioritásai közé bekerült a fenntartható erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar. A 2007–2013 
közötti uniós költségvetési időszakhoz képest emelkedik a hazai mezőgazdasági támogatások 
összege, magyarország részesedése a kAP-forrásokból 2,4%-ről 3,2%-ra nő.

A gazdasági kormányzás reformja kapcsán fontos fejlemény, hogy 2013-ban hatályba lépett 
a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 
(stabilitási szerződés), valamint az eurózóna költségvetési konszolidációjának erősítését célzó 
ún. második gazdasági kormányzási csomag („two-pack”). Az ún. hatos gazdasági kormányzási 
jogszabálycsomag 2011. decemberi hatálybalépését követően 2013-ban zajlott le első ízben 
konkrét jogforrások alapján az unió gazdaságpolitikai koordinációjának nagy újítását jelentő 
európai szemeszter. A 2013-ban lefolytatott harmadik szemeszter uniós szintű kezelése sokat 
javult a korábbiakhoz képest, de nem volt teljesen zökkenőmentes. 2013 októberében a litván 
elnökség szintézisjelentést készített, amelyben kiemelte: az országspecifikus ajánlásoknak ab-
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ban az esetben lesz tényleges haszna, ha a Bizottság figyelembe veszi a tagállamok észrevéte-
leit. A Bizottság 2013 novemberében közzétette a 2014. évi éves növekedési jelentést, ezzel 
kezdetét vette a negyedik európai szemeszter. 

A gazdasági és monetáris unió mélyítése területén elsősorban a bankunió vonatkozásában 
születtek konkrét eredmények. A valódi gazdasági és monetáris unió megteremtésének egyik 
építőeleme, az integrált pénzügyi keretrendszer (bankunió) létrehozása felé tett fontos lépés, 
hogy intenzív tárgyalásokat követően a tagállamok 2013 tavaszára megállapodtak a működését 
várhatóan 2014 őszén megkezdő egységes felügyeleti mechanizmusról, amelynek keretében 
a legjelentősebb pénzintézetek az Európai központi Bank közvetlen felügyelete alá tartoznak 
majd. A bankok helyreállítására és szanálására, valamint a betétbiztosítási garanciarendszerek-
re vonatkozó irányelvek mellett – az elmúlt időszak európai integráció szempontjából legjelen-
tősebb eredményeként – 2013 decemberében sikerült tanácsi megállapodást elérni a bankunió 
utolsó eleméről, az egységes szanálási rendszerről (srm) is. A vonatkozó rendelet szabályozná 
a bankunión belül a közös szanálási eljárást és a döntéshozatali rendet, ugyanakkor a majdani 
Egységes szanálási Alap feltöltésére, azaz a nemzeti bankszanálási alapok közösségiesítésére 
egy 2014 márciusában megkötendő kormányközi szerződés alapján csak fokozatosan, tízéves 
távlatban kerülne sor. magyarország a gazdasági és monetáris unió reformja kapcsán következe-
tesen támogatta azokat az intézkedéseket, amelyek az eurózóna válságának leküzdését célozták 
és az euróövezet gazdasági stabilitását segítették. ugyanakkor számunkra fontos, hogy a re-
formfolyamat tiszteletben tartsa a belső piac egységét, biztosítsa a tagállamok közötti egyenlő 
versenyfeltételeket anélkül, hogy az euróövezet gazdasági kormányzásának további erősítése 
pótlólagos kötelezettségeket teremtene az eurózónán kívüli tagállamoknak. 2013-ban a gazda-
sági és monetáris unió szociális dimenziójának kérdése is felkerült az Európai tanács üléseinek 
napirendjére. Az állam- és kormányfők júniusban elkötelezték magukat amellett, hogy szükség 
van a foglalkoztatáspolitikai folyamatoknak a gazdasági és monetáris unión belüli erőteljesebb 
tükröztetésére, erősebb koordinációra. Az Európai tanács 2013. decemberi ülésén fontosnak 
tartotta, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitikai indikátorok is részét képezzék a 2014-es eu-
rópai szemeszternek. A decemberi Európai tanács vitát folytatott továbbá a növekedés, a mun-
kahely-teremtés és a versenyképesség elősegítésére javasolt, a tagállami reformokat elősegítő 
szerződéses rendelkezések és azok pénzügyi (és egyéb) ösztönzőit jelentő szolidaritási mecha-
nizmus legfontosabb jellemzőiről.

A globális válság negatív következményei miatt egyre fontosabb, hogy a tagállamok haté-
konyan lépjenek fel a pénzmosás ellen. 2013-ban az állam- és kormányfők két alkalommal is 
foglalkoztak a kérdéssel: áttekintették az uniós és nemzetközi folyamatokat, valamint továb-
bi előrelépés megtételét sürgették.

A költségvetési fegyelem megerősítésének és az államadósság csökkentésének szükségessége 
mellett 2013-ban kiemelt hangsúlyt kapott a növekedés, a munkahely-teremtés és a verseny-
képesség elősegítése. Az unió 2013-ban kiemelt figyelmet fordított a fiatalok foglalkoztatá-
si helyzetének javítására. A Bizottság által 2012 decemberében bemutatott ifjúsági foglalkoz-
tatási csomag finanszírozására az Európai tanács 2013 februárjában hatmilliárd eurós külön 



78 európai tükör 2014/1 

pénzalap létrehozásáról döntött – ebből magyarország kb. 49,8 millió euróra lesz jogosult a 
2014–2020-as időszakban.

2013-ban folytatódott az első egységes piaci intézkedéscsomagban szereplő kulcsintézke-
désekre vonatkozó jogszabály-javaslatok tárgyalása. megállapodás jött létre az európai háló-
zatfinanszírozási eszközről (CEf), az alternatív és online vitarendezésről szóló tervezetekről, 
a kockázatitőke-alapokról szóló rendelettervezetről, valamint az európai szociális befektetési 
alapok rendelettervezetéről. 2013 júniusában kihirdették az új számviteli irányelvet, amely a 
kkv-k számára egyszerűsíti az éves beszámoló elkészítésének szabályait. létrejött a megállapo-
dás a közbeszerzési csomagról is, amelynek célja az eljárások egyszerűsítése, a kkv-k számára 
könnyebb hozzáférés megteremtése a közbeszerzési piacokhoz, az elektronikus kommuniká-
ció kiterjesztése és a környezetvédelmi és szociális szempontok jobb érvényesítése. megálla-
podás született a szakképesítések elismeréséről szóló irányelv módosításáról, amely számos 
tekintetben tovább könnyíti majd a szakképesítések elismerését az Európai unióban. Az Egy-
séges szabadalmi Bíróság (EszB) létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodás 2013. febru-
ári aláírásával lezárultak a szabadalmi csomagról folyó tárgyalások. Az EszB bíráinak képzésé-
re létrehozott Bíróképző központ Budapesten lesz.

A 2012 októberében bemutatott második egységes piaci intézkedéscsomag célja, hogy újabb 
lendületet adjon a belső piaci jogalkotásnak a hálózatos iparágak fejlesztése, az állampolgárok 
és az üzleti szféra szereplőinek mobilitásra való ösztönzése, a digitális gazdaság előmozdítása, 
a szociális kohézió és a fogyasztói bizalom erősítése terén. Az eredeti cél teljesítésére – a jog-
szabályok elfogadása még ebben az intézményi ciklusban – csak a közbeszerzési elektronikus 
számlázás, az alapszintű bankszámlákhoz való hozzáférés és a szélessávú hálózatok kiépítésé-
nek költségcsökkentése tekintetében mutatkozik reális esély. 

A 2013. év fontos szakpolitikai eredménye az energiainfrastruktúra-prioritások megvalósí-
tására vonatkozó útmutatásokról szóló rendelet (tEn-E) elfogadása. A 2020-ig és az azt kö-
vető időszakra beazonosított 12 prioritást élvező transzeurópai folyosó és terület közül négy 
folyosó érinti közvetlenül magyarországot.

A Bizottság 2013 márciusában zöld könyvet tett közzé a 2030-ra vonatkozó klíma- és ener-
giapolitikai keretprogramról. Az Európai tanács 2013. májusi döntése szerint a távlati klíma- 
és energiapolitikai célok vitáját a következő időszakban a legmagasabb politikai szinten folytatja 
le. 2013-ban elfogadták a transzeurópai közlekedési hálózat (tEn-t) fejlesztésére vonatko-
zó uniós iránymutatásokról szóló rendeletet. A szintén 2013-ban elfogadott európai hálózatfi-
nanszírozási eszköz (CEf) 29 mrd eurós főösszegéből 23 mrd jut közlekedési projektekre. A 
CEf forrásai felhasználásának maximalizálása kiemelkedő magyar prioritás – csaknem egymil-
liárd euró áll hazánk rendelkezésére.

Az októberi lampedusai szerencsétlenséget követően előtérbe kerültek a migrációs, menekült-
ügyi kérdések, amelyekkel az állam- és kormányfők is foglalkoztak októberben és decemberben. 
Az új pénzügyi keretben a migrációs és menekültügyi Alap és a Belső Biztonsági Alap létreho-
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zásával a belügyi területen a korábbinál több uniós forrás áll majd rendelkezésre. Az ír elnök-
ség kiemelkedő eredménye volt 2013 júniusában a tagállamokban közös anyagi és eljárásjogi 
szabályokat eredményező közös Európai menekültügyi rendszer (kEmr) második fázisának 
létrehozásához szükséges jogszabálycsomag utolsó elemeiről való megegyezés az Európai Par-
lamenttel. magyarország kezdettől fogva támogatta a kEmr kialakítását, mivel fontosnak tart-
ja egyfelől a menekültek számára a nemzetközi védelem magas szinten történő biztosítását, 
másfelől a kérelmek gyors elbírálását, a tagállamok közötti bizalom és szolidaritás megerősí-
tését. A tagállamok 2013 októberében Budapestet választották az Európai rendőrakadémia 
(Cepol) következő székhelyéül, mivel az Egyesült királyság eladja a jelenlegi elhelyezést bizto-
sító épületegyüttest. 2013 végére elfogadták a schengeni térség kormányzásának megerősí-
tésére irányuló jogszabályokat.

A 2013-ban – ahogy a brit, a holland, a német és az osztrák belügyminiszterek áprilisi leve-
le is jelzi – az uniós figyelem a korábbiaknál nagyobb mértékben irányult a szabad mozgás és 
tartózkodás jogának témakörére. magyarország elkötelezett a visszaélésekkel szembeni küz-
delemben, ugyanakkor nem támogat a személyek szabad áramlásának bármilyen korlátozásá-
ra irányuló kezdeményezést. A kérdésben a V4-külügyminiszterek november végén közös nyi-
latkozatot is kiadtak. ugyancsak tagállami (német, holland, finn, dán) kezdeményezésre merült 
fel a jogállamiság betartatását célzó új mechanizmus létrehozásának kérdése – egyelőre konkrét 
jogalkotási lépések nélkül. Egyetértés mutatkozik abban, hogy a tagállamok egyenlő elbánásán 
alapuló, a jelenlegi alapszerződési keretekbe illeszkedő megoldásra van szükség.

magyarország számára stratégiai érdek a nyugat-balkáni térség stabilitása, támogatjuk az Eu 
bővítési politikájának folytatását. Az elmúlt esztendő kiemelkedő eseménye volt Horvátország 
2013. július 1-jei Eu-csatlakozása, különösen, hogy Horvátország a 2011-es magyar Eu-el-
nökség alatt fejezte be a csatlakozási tárgyalásokat. Döntés született arról, hogy szerbia 2014 
januárjában megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat; magyar részről mindvégig támogattuk 
a mihamarabbi tárgyaláskezdést. Jelenleg két tagjelölt, törökország és montenegró folytat 
csatlakozási tárgyalásokat. fontos eredmény, hogy a bővítési politika továbbvitelére vonatkozó 
2013. decemberi tanácsi következtetésekben, valamint a szerb tárgyalási keretben – magyar 
kezdeményezésre – utalás szerepel a nemzeti kisebbségek diszkriminációmentes kezelésére, 
amelynek a szerb csatlakozási tárgyalások megkezdése miatt számunkra különös jelentősége van.

2013 decemberében öt év után ismét az Európai tanács napirendjére került a közös bizton-
ság- és védelempolitika (kBVP) témája. Az állam- és kormányfők egyetértettek a kBVP haté-
konysága és láthatósága, valamint az európai védelmi képességek és az európai védelmi ipar 
erősítésének fontosságával.

Az Európai unióban 2013-ban folytatódott a válság következményeként évek óta tartó mér-
legalkalmazkodási folyamat a magánszektorban, valamint a költségvetési konszolidáció az álla-
mi szektorban, így a gazdasági növekedés összességében továbbra is zéró szinthez közeli. Az 
Európai Bizottság tavaly novemberi előrejelzése szerint az Eu egészét illetően 0%-os (18 tag-
államban pozitív, míg 10-ben negatív) reálnövekedés, az eurózónában pedig 0,4%-os reálcsök-
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kenés történt 2013-ban. ugyanakkor 2014-től már mindkét országcsoportban 1% feletti gDP-
bővülésre lehet számítani. Bár a költségvetési konszolidáció üteme lassult, a tagállamok így is 
jelentős eredményeket tudtak felmutatni: az előrejelzések szerint az összesített költségvetési 
hiány a gDP 3,5%-ra csökken az Eu-ban és 3,1%-ra az eurózónában. mindkét országcsoport 
2014-ben kerülhet a 3%-os referenciaértéknek tekintett hiányszint alá. Annak ellenére, hogy 
2013 júniusában 5 tagállammal – köztük magyarországgal – szemben megszűnt a túlzotthiány-
eljárás (EDP), még így is 16 tagország áll EDP alatt (Horvátország EDP alá helyezéséről 2014 
elején született döntés). A strukturális egyenleg javulásának üteme az Eu-28-ban gDP-arányo-
san 0,5 százalékpont volt. A költségvetési pozíciók javulása ellenére a gDP-arányos bruttó ál-
lamadósság összesített szintje 2013-ban tovább nőtt (Eu: 89,7%, euróövezet: 95,5%), ám 
várhatóan 2014-ben eléri csúcspontját, majd azt követően csökkenő pályára áll. A gyenge bel-
ső kereslet és az energiaárak csak kismértékű emelkedése következtében az infláció 2013-ban 
számottevően mérséklődött az Eu-ban (1,7%) és az euróövezetben (1,5%) egyaránt (2012-
ben még 2,6, illetve 2,5% volt). A defláció egyre erősödő veszélyére reagálva az Európai köz-
ponti Bank (EkB) az év eleji 0,75%-ról az év végére rekord alacsonyra, 0,25%-ra csökkentet-
te az alapkamatot, miközben egész évben 0%-on hagyta a betéti rátát, a jövőre nézve pedig 
kijelentette, hogy akár a negatív betéti kamat eszközét is használni fogja a további alapkamat-
csökkentés mellett. A munkaerő-piaci folyamatok kedvezőtlen képet mutattak, mivel mind az 
Eu-ban (0,6 százalékponttal), mind az eurózónában (0,8 százalékponttal) emelkedett a már 
egyébként is magas munkanélküliség. A tagállamok között nagymértékű különbségek mutat-
koznak (spanyolországban és görögországban 26,5% fölötti, Ausztriában és németország-
ban 5,5% alatti a ráta). A pénzpiacokon továbbra is erős fragmentáció volt megfigyelhető, mi-
vel egyes euróövezeti perifériaországok bankjainak kockázati felárai és hitelkamatai jelentősen 
felülmúlták a magországokban működőkét, így a vállalati hitelezés ezekben az országokban 
továbbra is rendkívül visszafogott. Az Eu egészében folytatódó banki mérlegalkalmazkodás és 
a keresleti oldal gyengesége miatt a hitelállomány tovább szűkült, amely hozzájárult a külső 
és belső egyensúlytalanságok további csökkenéséhez: a magánszektor adósságállományának 
leépülése, valamint a tagállamok folyó fizetési mérleg egyenlegének és nettó nemzetközi 
befektetési pozícióinak javulása a tagországok szinte mindegyikében folytatódott. 

mivel lettország – a Bizottság és az EkB értékelése szerint – teljesítette a közös valuta be-
vezetésének gazdasági és jogi (konvergencia)kritériumait, 2014. január 1-jétől az eurózóna 
18. tagja lett. Ciprus 2013 tavaszán a bankrendszerének meggyengülése miatt tőkekorlátozá-
sokat vezetett be és külső pénzügyi segítséget kért, így átmenetileg ötre emelkedett azon tag-
államok száma, amelyek a gazdaságpolitikai szuverenitásuk korlátozásával járó Esm/Eu-imf 
hitelprogram keretében hajtják végre a szükséges gazdasági kiigazításokat és reformokat. Ír-
ország a kiigazító program sikeres lezárását követően 2014-től visszatér a piaci finanszírozás-
hoz. románia 2013 őszén újabb kétéves Eu-imf elővigyázatossági hitel-megállapodást kötött. 
2013-ban pozitív fejlemény volt, hogy az euróövezet felbomlásával kapcsolatos piaci félelmek 
fokozatosan csökkentek. 2013 folyamán egyes, a világgazdaság szempontjából meghatározó 
országok (mindenekelőtt az usA, Japán és az Egyesült királyság) központi bankjai rendkívül 
laza monetáris politikát folytattak, amely jelentős volumenű eszközvásárlási programokban is 
megnyilvánult. E tényezők következtében a befektetői bizalom Európa-szerte erősödött, ami 
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hozzájárult a bankrendszer finanszírozási korlátainak csökkenéséhez és a szuverén adósságok 
kedvezőbb feltételek melletti refinanszírozásához. A fed 2013 végén úgy döntött, hogy 2014 
januárjától megkezdi az eszközvásárlási program volumenének csökkentését, ami a hozamszint 
általános emelkedését eredményezheti.

ii. az Európai Unió 2013. évi prioritásai, fejleményei

1. gazdasági és pénzügyi kérdések

a) A gazdasági válság megoldása érdekében tett lépések, a gazdasági és monetáris unió mélyítése
A 2008 óta tartó pénzügyi, gazdasági és államadósság-válság rámutatott a gazdasági és monetáris 
unió működésében rejlő gyengeségekre. A 2010-től 2012-ig terjedő időtartamban számos 
lényeges lépés történt a gazdasági kormányzás megerősítése érdekében. 2013. január 1-jén 
hatályba lépett a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról 
szóló szerződés (stabilitási szerződés), amelyet 25 tagállam (köztük magyarország is aláírt). 
A stabilitási szerződés célja a költségvetési fegyelem további megerősítése az euróövezetben, 
valamint a jelentős gazdaságpolitikai reformok előzetes koordinációja. 2013. május 30-án ha-
tályba lépett az ún. második gazdasági kormányzási csomag is („two-pack”), amelynek célja az 
euróövezet számára a költségvetési koordináció erősítése (közös költségvetési ciklus létrehozá-
sa), valamint egyszerűsíti a felügyeletet az eurózóna azon tagállamai esetében, amelyek pénz-
ügyi segítségben részesülnek, illetve amelyeknek pénzügyi stabilitása komoly veszélyben forog.

A gazdasági kormányzás megerősítésének folyamatára építve indult el a valódi gazdasági és 
monetáris unió megteremtésének folyamata 2012 júniusában, amely 2013-ban tovább folyta-
tódott. Elsősorban a bankunió megteremtése kapcsán történtek előrelépések:
•  A tőkekövetelményekre vonatkozó rendelet és módosított irányelv (Capital Require-

ments Regulation/Directive, CRR/CRD IV) elfogadása: a 2014. január 1-jétől alkalmazan-
dó jogszabályok célja egyrészt a nemzetközi tőkemegfelelési elvek (Bázeli Bizottság, Bázel iii 
javaslatának) átültetése, másrészt a pénzintézetek működési és felügyeleti szabályait egysége-
sítő szabálykönyv, vagyis a bankunión belüli és kívüli maximum harmonizáció megvalósítása.

•  A bankunió megteremtésének első állomása az egységes felügyeleti rendszer (sing-
le supervisory mechanism, ssm) kialakítása: az új rendszerben a legjelentősebb pénzintéze-
tek az EkB közvetlen felügyelete alá tartoznak, a többi bank megmarad a tagállami hatósá-
gok felügyeleti hatáskörében (az EkB közvetett felügyelete mellett). Azok az euróövezeten 
kívüli tagállamok, amelyek részt kívánnak venni az ssm-ben, szoros együttműködésre vo-
natkozó megállapodást köthetnek. Az egységes bankfelügyeleti mechanizmus várhatóan 
2014 végén kezdi meg működését, miután az EkB végrehajtotta a közvetlen felügyelete alá 
kerülő legnagyobb bankok eszközminőségének értékelését, valamint az Európai Bankható-
ság lefolytatta stressztesztjét.

•  A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (Banking recovery and re-
solution Directive, BrrD) elfogadása: a tagállamokban jelenleg nincs harmonizált válságke-
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zelési eljárás, illetve eltérő csődeljárási szabályok működnek. Ezt a problémát kívánja or-
vosolni a Bizottság 2012. június 6-án megjelent bankszanálási javaslata, amely nem csupán 
előzménye a bankunió utolsó elemét jelentő egységes bankszanálási mechanizmusról (sing-
le resolution mechanism, srm) szóló rendeletnek, hanem azzal együtt teremti meg a ban-
ki válságok rendezett, a pénzügyi stabilitást nem veszélyeztető kezelésének új európai rend-
szerét, létrehozva a bankszanálások finanszírozását szolgáló nemzeti szanálási alapokat. Az 
irányelv 2015. január 1-jén lép hatályba.

•  A betétbiztosítási garanciarendszerekre vonatkozó irányelv (Deposit guarantee sche-
mes, Dgs) módosítása: a módosítás fő célja a betétbiztosítási alapok finanszírozottságát 
biztosító egységes szabályozás kiépítése. A javaslat szorosan összefügg a nemzeti szanálási 
alapok felállításáról rendelkező, a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel, 
mivel bizonyos feltételek teljesülése mellett szanálás esetén a betétbiztosítási alapban fel-
halmozott vagyon egy része is felhasználható lenne a szanálási költségek fedezésére. fon-
tos azonban, hogy a két alapot a tagállamok pusztán adminisztratívan vonhatják össze, de 
forrásaikat elkülönítetten kell kezelni. A felülvizsgálat kiterjedt a kifizetési határidő módo-
sítására is, 2023 végére a jelenlegi 20 munkanap 7 munkanapra csökken. Az irányelv a Hi-
vatalos lapban történő megjelenés után 20 nappal lép hatályba, a tagállami átültetésre egy 
év áll rendelkezésre.

•  A Bizottság 2013. július 10-én nyújtotta be az egységes szanálási rendszer (sing-
le resolution mechanism, srm) megteremtéséről szóló javaslatát, amely a bankunió megva-
lósításának utolsó eleme. Jelentősége nemcsak a benne foglalt új jogintézményekben (euró-
pai szanálási testület, egységes szanálási alap) rejlik, hanem abban is, hogy végre teljes képet 
kaphatunk az integrált pénzügyi keretrendszer 2012-ben felvázolt víziójáról. Az srm tulaj-
donképpen a már elfogadott BrrD-re épül. Az srm-ről december 18-án elfogadott tanácsi 
általános megközelítés szerint a rendelet szabályozná a közös szanálási eljárást és a döntések 
meghozatalának rendszerét. Az Egységes szanálási Alap feltöltését, vagyis a nemzeti szanálá-
si alapok fokozatos közösségiesítését (10 éves átmeneti időszak) és felhasználását kormány-
közi megállapodás (intergovernmental agreement, igA) rendezné. A megállapodást kidolgo-
zó kormányközi konferencia a tervek szerint 2014. március 1-ig fejezi be tevékenységét. 
A bankunióban való részvételt megfontoló („konszideráló”) euróövezeten kívüli tagállamok 
teljes jogú tagként vehetnek részt az igA tárgyalásain, a „nem konsziderálók” csak megfi-
gyelőként. magyarország teljes jogú tárgyalópartnerként vesz részt a kormányközi konfe-
rencián. Egyedül az Egyesült királyság döntött a megfigyelő státusz mellett. Az srm rende-
let csak a nemzeti hozzájárulások Egységes Alapnak történő átadását követően lép hatályba.

2013-ban a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának és a strukturális reformokat 
elősegítő szerződéses megállapodásoknak a kérdése is felkerült az Európai tanács napirendjé-
re. A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziója kapcsán az állam- és kormányfők 2013 
júniusában elkötelezték magukat amellett, hogy szükség van a foglalkoztatáspolitikai folyama-
toknak a gazdasági és monetáris unión belüli erőteljesebb tükröztetésére, a foglalkoztatás- és 
szociálpolitika erősebb koordinációjára, illetve erősíteni kell a szociális partnerekkel folytatott 
dialógust. Az Európai tanács 2013. decemberi ülésén fontosnak tartotta, hogy – kizárólag tá-
jékoztatási céllal – a makrogazdasági indikátorok mellett a foglalkoztatás- és szociálpolitikai 
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indikátorok is részét képezzék a 2014-es európai szemeszternek. A decemberi Európai tanács 
vitát folytatott továbbá a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképesség elősegítésé-
re javasolt, a tagállami reformokat elősegítő szerződéses rendelkezések és azok pénzügyi (és 
egyéb) ösztönzőit jelentő szolidaritási mechanizmus legfontosabb jellemzőiről.

magyarország a gazdasági és monetáris unió reformja kapcsán támogatja azokat az intéz-
kedéseket, amelyek az eurózóna válságának leküzdését célozzák és az euróövezet gazdasági 
stabilitását segítik. ugyanakkor számunkra alapvető fontosságú, hogy a reformfolyamat tart-
sa tiszteletben az egységes belső piac integritását, biztosítsa a tagállamok közötti egyenlő ver-
senyfeltételeket anélkül, hogy az euróövezet gazdasági kormányzásának további erősítése pót-
lólagos kötelezettségeket teremtene az eurózónán kívüli tagállamoknak. A bankunió kapcsán 
fontosnak tartjuk, hogy olyan rendszer jöjjön létre, amely kellően nyitott annak érdekében, 
hogy abban a nem euróövezeti tagállamok a jövőben bármikor, a jogok és kötelezettségek tel-
jes egyensúlyával képesek legyenek részt venni. 

A globális válság negatív következményei miatt egyre fontosabb, hogy a tagállamok hatékonyan 
lépjenek fel a pénzmosás ellen. Az állam- és kormányfők májusban és decemberben foglalkoz-
tak a kérdéssel: áttekintették az uniós és nemzetközi folyamatokat és további előrelépés meg-
tételére szólítottak fel. A vonatkozó irányelvjavaslat tárgyalásában jelentős előrehaladás történt.

b) Az európai szemeszter
Az unió gazdaságpolitikai koordinációjának nagy újítását, az európai szemesztert a magyar el-
nökség alatt alkalmazta először az unió; 2013-ban már harmadik alkalommal zajlott le. A fo-
lyamatot az év első negyedévében horizontális jellegű feladatok dominálják, amelyek elsősor-
ban az Eu 28 tagállamában, valamint az eurózóna szintjén megjelenő kihívásokra fókuszálnak, 
míg a második negyedévben az unió meghatározza az országspecifikus ajánlásokat, hogy azo-
kat a tagállamok a következő évi költségvetésük előkészítése folyamán figyelembe tudják venni.

A 2013. évi szemeszter volt az első, amelynek előkészítése konkrét jogforrások alapján tör-
tént, hiszen 2011 decemberében hatályba lépett az ún. „hatos gazdaságirányítási jogszabály-
csomag”, amely – az addig csak tanácsi következtetésekben rögzített – szemeszter menetét 
másodlagos közösségi jogforrásba emelte. A tagállamokkal folytatott bizottsági konzultációt 
követően a különböző szektorális tanácsok a folyamat első lépéseként megvitatták a Bizottság 
által 2012. november 28-án nyilvánosságra hozott 2013. évi éves növekedési jelentést (Annu-
al growth survey, Ags). Az Európai tanács 2013. márciusi ülésén politikai iránymutatást adott 
a tagállamok számára a jelentés horizontális (nem országokra lebontott, hanem általánosan 
megfogalmazott) ajánlásai alapján. A tagállamok április közepéig nyújtották be a Bizottságnak 
az aktualizált nemzeti reformprogramjaikat (nrP) és a stabilitási vagy (eurózónán kívüli tagál-
lamok esetén) konvergenciaprogramjaikat. A Bizottság 2013. májusban tett javaslatot az or-
szágvéleményekre és az országspecifikus ajánlásokra, amelyekkel összefüggésben június máso-
dik felében a tanács két különböző formációja is elfogadott ajánlásokat. A 2013. júniusi ülésén 
az Európai tanács is megvizsgálta a Bizottság országspecifikus ajánlásokra vonatkozó javasla-
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tait, végül azokat a gazdasági és Pénzügyek tanácsa (Ecofin) fogadta el július 9-én. magyaror-
szág egyoldalú nyilatkozatot fűzött az ajánlások azon pontjaihoz, amelyekkel nem értett egyet. 
A 2013-ban kiadott országspecifikus ajánlások elsősorban a szakpolitikai célok megfogalma-
zására szorítkoznak, és lehetőséget biztosítanak a tagállamok számára a szükséges szakpoliti-
kai eszközök kiválasztásában, kialakításában.

A harmadik szemeszter uniós szintű kezelése sokat javult az előző évhez képest, de nem 
volt teljesen zökkenőmentes. 2013 októberében a litván elnökség szintézisjelentést készített, 
amelyben összefoglalta a szemeszter tapasztalatait, tanulságait. Ahhoz, hogy az országspe-
cifikus ajánlásoknak tényleges hasznuk is legyen, elengedhetetlen, hogy azokat a tagállamok 
magukénak érezzék, mert csak ekkor fogják valóban azok figyelembevételével alakítani gaz-
daságpolitikájukat. Ehhez az szükséges, hogy a Bizottság figyelembe vegye a tagállamok ész-
revételeit. 2013-ban sem volt lehetőség az országspecifikus ajánlásokat érdemben megvitatni. 
A 2012-ben bevezetett „comply or explain” elv alkalmazása továbbra is több problémát oko-
zott. Az országspecifikus ajánlások módosítására gyakorlatilag nem volt lehetőség, így nehezí-
tette, hogy az érintett tagállam az ajánlások mellett maradéktalanul elkötelezett legyen. Ez pe-
dig a végrehajtás szempontjából nem optimális.

2013 novemberében indult a negyedik európai szemeszter, amikor a Bizottság közzétette 
a 2014. évi éves növekedési jelentést (Ags). Az Ags ugyanazt az öt középtávú prioritást fo-
galmazza meg az unió gazdasági növekedése szempontjából, amelyeket a korábbi években is 
kijelölt, azzal a kitétellel, hogy azok végrehajtását a megváltozott gazdasági és szociális kö-
rülményekhez kell igazítani: differenciált, növekedésbarát költségvetési konszolidáció; a hite-
lezés helyreállítása; a tartós növekedés előmozdítása; a munkanélküliség és a válság társadal-
mi következményeinek kezelése; a közigazgatás modernizálása. Az előző évitől eltérően az idei 
Ags melléklete egy bizottsági munkadokumentum, amely négy kategóriában (közpénzügyek, 
pénzügyi szektor, növekedés és versenyképesség, foglalkoztatás és szociálpolitika) országon-
ként értékeli a 2011 óta elfogadott országspecifikus ajánlások végrehajtását. makroökonómi-
ai jelentés idén nem jelent meg az Ags keretén belül. Az Ags-t a különböző szektorális taná-
csok decemberben megvitatták.

Az Ags egyik állandó tematikus melléklete a közös foglalkoztatási jelentés, amely a foglal-
koztatási terület főbb uniós szintű kihívásait és az azokra adandó lehetséges válaszokat elem-
zi. A tervezet első alkalommal tartalmazza a fő foglalkoztatási és szociális indikátorokból ké-
szült eredménytáblát, amely alapján jobban azonosíthatók és összehasonlíthatók a szakpolitikai 
kihívások, eredmények. 2013-ban immáron második alkalommal az Ags része volt az egysé-
ges belső piac helyzetéről szóló jelentés, amely a belső piaci integráció helyzetének áttekinté-
se mellett iránymutatást ad a tagállamoknak nemzeti programjaik elkészítéséhez. A jelentés a 
növekedés szempontjából potenciált hordozó belső piaci területeket tekinti át részletesen, ne-
vezetesen a szolgáltatásokat, a pénzügyi szolgáltatásokat, a közlekedést, az energia területét 
és a digitális piacot. Ezeken a területeken javaslatokat, prioritásokat fogalmaz meg a tagálla-
mok számára a növekedés elősegítése érdekében.
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c) Adózás
A globális válság negatív következményei miatt egyre fontosabb, hogy a tagállamok hatéko-
nyan lépjenek fel az adóelkerülés és az adócsalás ellen. mind a bevételek védelmének, mind 
pedig az adórendszerek igazságosságába és hatékonyságába vetett közbizalom megőrzésének 
érdekében az Európai tanács 2013. májusi ülésén felkérte a tanácsot, hogy rendszeresen te-
gyen jelentést az ezen a területen elért előrehaladásról, ezzel fokozva a kifejtett erőfeszítése-
ket, és – a tagállami hatáskörök, valamint a szerződések legteljesebb tiszteletben tartásával 
– a tagállami, az európai és a globális szintű intézkedések együttes alkalmazását. Az Európai 
tanács továbbá több dosszié tekintetében gyors előrelépésre szólította fel a tanácsot (pl. auto-
matikus információcsere bővítése, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adózásáról 
szóló irányelv módosítása, az agresszív adótervezésről, jó adóügyi kormányzásról szóló bizott-
sági ajánlások, illetve az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem megerősítésére a Bizottság 
által megalkotott cselekvési terv és az oECD által összeállított adóalap-eróziót és nyereségát-
csoportosítást célzó cselekvési terv alkalmazása). Az áfacsalás elleni küzdelem részét képező, a 
gyorsreagálási mechanizmusról (Qrm), illetve az opcionális fordított adózásról szóló irányelv-
tervezetet 2013 júliusában elfogadta a tanács. A gyorsreagálási mechanizmus értelmében azok 
a tagállamok, amelyek hirtelen és súlyos visszaéléseket tapasztalnak valamely területen, gyor-
sított eljárás keretében vezethetik be a fordított adózást átmeneti időszakra az érintett terü-
letre vonatkozóan, feltéve, hogy a Bizottság nem ellenzi azt. Bővült továbbá azon termékek és 
szolgáltatások köre, amelyekre a tagállam döntésétől függően bevezetheti a fordított adózást. 
Az Eu belső lépéseit ezekben a kérdésekben a nemzetközi fórumokon (oECD, g20) folyó szé-
les körű együttműködés kíséri, hiszen az intézkedések hatékonysága úgy növelhető, ha azok a 
világgazdaság minél nagyobb részét átfogják.

Az Európai Bizottság februárban előterjesztette a pénzügyi tranzakciós adó (financial trans-
action tax, ftt) bevezetésére vonatkozó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 
irányelvjavaslatot. Az ftt gyors bevezetését sürgető német koalíciós megállapodás novemberi 
megkötését követően a Bizottság úgy reagált a tanács Jogi szolgálatának a javaslatot jogilag 
aggályosnak tartó véleményére, hogy álláspontja szerint annak nincs extraterritoriális hatása 
és nem sérti a belső piacot. Ebből következően a Bizottság nem módosít a 2013 februárjában 
kiadott javaslaton. A fentiekre tekintettel várható, hogy a javaslattal kapcsolatos tárgyalások 
fel fognak gyorsulni és a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok bevezetik az 
ftt-vel kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. a következő többéves pénzügyi keret

A litván elnökség alatt formálisan is lezárultak a következő hétéves időszakban érvényes (2014–
2020) többéves pénzügyi keretről (multiannual financial framework, mff) folytatott tárgya-
lások. A tagállamok már az Európai tanács 2013. februári ülésén megállapodtak a tervezetről, 
azonban ahhoz az Európai Parlamentnek hozzájárulását kellett adnia, amire végül november 
20-án került sor. Az intézmények közötti egyeztetések révén a tagállamok közötti megállapo-
dás csak bizonyos részletszabályok tekintetében módosult, az érdemi elemek, pl. a kiadási ösz-
szegek nem változtak. A hétéves keretköltségvetés főösszege 960 mrd euró lesz, kb. 3,5%-kal 
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alacsonyabb a jelenlegi (2007–2013-as) kiadási szintnél. Csökkennek a kohéziós politikára és a 
közös agrárpolitikára szánt források, azonban magyarország várható nettó pozíciója javulni fog.

magyarország a tárgyalásokat egyértelműen sikeresen zárta. A következő időszakban ha-
zánkban lesz a második legmagasabb az egy főre jutó nettó támogatási szint. míg 2007–2013 
között átlagosan 661 ezer forint (2332,7 euró) nettó uniós támogatás jut egy magyar lakosra, 
addig 2014-től kb. 712 ezer forintra (2512,5 euró) számíthatunk. A fejlettségi szint (bruttó 
nemzeti jövedelem, gni) arányában számított nettó támogatási szint hazánkban lesz a máso-
dik legmagasabb a tagállamok között, a magyar gni 3,6%-ának megfelelő uniós támogatás-
ra számíthatunk. Az Eu-s támogatások 98%-a a közös agrárpolitikán és a kohéziós politikán 
keresztül érkezik hazánkba.

a) A kohéziós politika jövője
2013-ban lezárult a következő költségvetési időszak kohéziós politikai jogszabályainak 2011 
őszén megkezdődött vitája. mivel a tagállamok 2012 folyamán a politikailag fajsúlyos kérdé-
sek többségében meg tudtak állapodni, 2013-ban a legfontosabb feladat az intézmények (ta-
nács, Európai Parlament, Bizottság) között elérendő politikai megállapodás volt.

Összességében elmondható, hogy a kohéziós szabályok a 2007–2013 közötti időszakhoz 
képest szigorúbbak lesznek a következő periódusban, ami alapvetően annak köszönhető, hogy 
az Európai Bizottság az induló csomagban szigorúbb szabályokra tett javaslatot és ezek több-
ségének megtartásához a nettó befizető tagállamok ragaszkodtak. Az EP-vel folytatott triló-
gus ugyanakkor alkalmasnak bizonyult arra, hogy – az EP magyar szempontból kedvezőbb és 
rugalmasabb álláspontját kihasználva – a tanácsi vitában elérteken túlmenően további kedve-
ző módosulásokat érjünk el.

A pozitívumok között említendő, hogy az uniós fejlesztési alapoknak az Eu által meghatáro-
zott stratégiai irányok szerinti és a releváns uniós politikákhoz illeszkedő, integrált felhasználá-
sát biztosító közös stratégiai keretet – a Bizottság eredeti elképzelésével ellentétben – nem a Bi-
zottság alkotja meg saját hatáskörben és az nem tartalmazhat addicionális kötelezettségeket a 
tagállam számára. Enyhült a tagállamok számára az Európa 2020 stratégia céljainak érdekében 
tematikus és pénzügyi kötöttségeket jelentő ún. tematikus koncentráció. Ezen túlmenően számos, 
magyarország számára fontos terület támogathatóságát sikerült biztosítani (pl. a lakásállomány 
energiahatékonysági felújítása a kohéziós Alapból). 2014–2020 között lehetőség lesz egy ope-
ratív programon belül több uniós alapot is bevonni a finanszírozásba, ami a tagállam számára ru-
galmasságot biztosít. szintén könnyítést jelent, hogy nem szükséges a tervezési dokumentumok 
(partnerségi megállapodás, operatív programok) minden elemét a Bizottság által jóváhagyatni (pl. 
a nagyprojektek listáját, a szegénység által leginkább sújtott területek meghatározását). kiemel-
ten fontos eredmény, hogy a partnerségi megállapodásban csak a kohéziós politika szempontjá-
ból releváns országspecifikus ajánlásokat kell figyelembe vennie a tagállamnak. Az időszak elején 
elkülönítendő ún. teljesítménytartalék nagysága 7% helyett 6% lesz (emiatt csökken az időszak 
eleji előleg, viszont később az éves előlegek növekednek), és rugalmasabb lesz a szabályozás (pl. 
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előre lehet programozni a tartalékot, és csak akkor kell módosítani, ha nem jól teljesít az adott 
operatív program). lehetséges lesz az ún. „híd-projektek” alkalmazása, vagyis a 2007–2013-ban 
megkezdett nagyprojektek továbbvitele a 2014–2020-as időszakban.

A kohéziós jogszabálycsomagon belül az ún. makrogazdasági kondicionalitásra vonatkozó 
szabályok váltották ki a legélesebb vitát, mind a tagállamok, mind az intézmények között. A 
Bizottság és a nettó befizető tagállamok összehangolt fellépésének eredményeként a jövőben 
valamennyi európai strukturális és beruházási (EsB1) alap forrásait fel lehet függeszteni (ed-
dig csak a kohéziós Alapot lehetett), továbbá 2014-től nemcsak a kötelezettségvállalások, ha-
nem a kifizetések felfüggesztésére is sor kerülhet. ugyanakkor a trilógus során számos olyan 
rendelkezést sikerült a jogszabályba illeszteni, amelyeknek köszönhetően a makrokondiciona-
litás alkalmazása a tagállamok számára átláthatóbb és kiszámíthatóbb lesz. Így pontosították, 
hogy mely esetekben rendelhető el a forrásfelfüggesztés, továbbá felső plafonokat vezettek be 
a felfüggesztések mértékére vonatkozóan. Ezzel egyúttal meghatározták, hogy az euróöveze-
ten kívüli tagállamok végső esetben a gDP-jük maximum 1%-a mértékéig szankcionálhatóak a 
túlzotthiány-eljárás és 0,5%-áig a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás keretében. rög-
zítették, hogy a kötelezettségvállalásokat a felfüggesztésről meghozott döntést követő év janu-
ár 1-jétől lehet felfüggeszteni; továbbá a jogszabály kimondja, hogy csak azokat a kifizetéseket 
lehet felfüggeszteni, amelyekre vonatkozóan a tagállam az igényléseket a felfüggesztésről ho-
zott döntést követően nyújtja be (azaz a már korábban benyújtott kifizetési igényléseket a fel-
függesztés nem érintheti). A trilógus során került a szövegbe az a rendelkezés, amelynek ér-
telmében 2017-ben a makrogazdasági kondicionalitás felülvizsgálatára kerül sor.

b) A közös agrárpolitika jövője
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó közös agrárpolitika (kAP) kereteit meghatározó 
hét rendelettervezetből álló bizottsági javaslatcsomag 2011 októberében jelent meg. A reform-
csomag célja az volt, hogy növelje az európai mezőgazdaság versenyképességét, fenntarthatósá-
gát, egészséges és jó minőségű élelmiszereket biztosítson az európai fogyasztóknak, óvja a kör-
nyezetet és fejlessze a vidéki területeket. 

uniós szinten történelmi jelentőségű tárgyalások zajlottak, a rendes jogalkotási eljárás ke-
retében az Európai Parlament első alkalommal vett aktívan részt a kAP kereteit meghatáro-
zó jogalkotási folyamatban. Az EP 2013. november 20-ai plenáris ülésén hozzájárulását adta  
a négy alaprendelethez (közvetlen támogatások, vidékfejlesztés, egységes közös piacszerve-
zés és horizontális kérdések), valamint a 2014. évre vonatkozó ún. átmeneti intézkedések-
hez. A tanács december 16-án fogadta el a kAP reformjához kapcsolódó jogalkotási aktusokat.  
A kAP-reformtárgyalások elhúzódása miatt a két programozási időszak közti zökkenőmentes 
átmenet biztosítása kiemelt magyar érdek volt. 

1  Az eddig használt „strukturális és kohéziós alapok” elnevezés helyett az uniós fejlesztési alapok (Európai regionális fej-
lesztési Alap – ErfA; Európai szociális Alap – EszA; kohéziós Alap – kA; Európai mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap – EmVA; Európai tengerügyi és Halászati Alap – EtHA) összefoglaló neve 2014-től európai strukturális és beru-
házási, azaz EsB alapok (European structural and investment funds, Esif).
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A több éven át zajló egyeztetések kimenetele magyar szempontból egyértelműen sikeresnek 
értékelhető. A közvetlen támogatások terén magyarország jelentős mozgásteret kapott az új 
támogatási rendszer bevezetéséhez. Ennek értelmében akár 2020-ig is továbbvihető a jelenleg 
alkalmazott egységes területalapú támogatási rendszer (sAPs). 2015-től bevezethető az alap-
támogatási rendszer (BPs), amelyben minden olyan termelő alaptámogatási jogosultságot kap-
hat, aki aktív gazdálkodónak számít, 2013-ban már nyújtott be egységes kérelmet vagy fiatal 
gazda, esetleg új mezőgazdasági termelő. Jelentős eredmény, hogy az átmeneti nemzeti támo-
gatás – fokozatosan csökkenő keretekkel – 2020-ig továbbvihető. Vidékfejlesztési szempont-
ból fontos eredmény, hogy a következő hét év vidékfejlesztési programjainak prioritásai, illetve 
fókuszterületei közé bekerült a fenntartható erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar. Az egységes 
közös piacszervezésről szóló rendelet esetében magyarországnak – a 28 tagállam közül egye-
düliként – sikerült elérnie, hogy izoglükóz kvótája 30 ezer tonnával emelkedjen.

A többéves pénzügyi kereten belül a kAP-ra 373 mrd euró jut a következő hét évben, így 
az a második legnagyobb kiadási tétel marad (38,8%). A jelenlegi hétéves uniós költségvetési 
időszakhoz képest 2014–2020 között emelkedik a hazai mezőgazdasági támogatások össze-
ge, magyarország részesedése a kAP forrásokból 2,4%-ról 3,2%-ra emelkedik.

c) A saját források rendszerének felülvizsgálata
A többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás keretében az uniós költségvetés bevételi ol-
dalát jelentő sajátforrás-rendszer is módosult. Ennek jogszabályba iktatása folyamatban van, 
három egymásra épülő uniós rendelkezés formájában, amelyek közül a legfontosabb, a saját-
forrás-határozat a tanácson belül egyhangúságot, majd elfogadását követően tagállami ratifi-
kációt is igényel. A jogszabálycsomag elfogadása 2014 elején várható annak érdekében, hogy 
még a jelenlegi európai parlamenti ciklusban le lehessen zárni a tárgyalásokat (az EP-nek véle-
ményezési jogköre van), és megkezdődhessen a ratifikáció. 

Az mff-ről szóló megállapodás szerint a 2021-től induló új többéves pénzügyi kerettel eset-
legesen életbe lépő sajátforrás-reformot egy magas szintű munkacsoport fogja előkészíteni. A 
magas szintű munkacsoport felállításával kapcsolatos munka a litván elnökség alatt megkezdő-
dött, de a munkacsoport formálisan csak 2014-ben ül össze először. 2016-ban pedig a nem-
zeti parlamentek bevonásával intézményközi konferenciára is sor kerül.

3. Versenyképesség

a) Munkahelyteremtés
Az unió 2013-ban kiemelt figyelmet fordított a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítására. 
A 2013. harmadik negyedévi Eurostat-felmérés szerint az Eu-ban még mindig 5,66 millió fia-
tal (15–24 éves) van munka nélkül. uniós szinten az elmúlt egy esztendőben számos, a fiata-
lok munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó kezdeményezés és eszköz látott napvilágot. A 
Bizottság által 2012 decemberében bemutatott ifjúsági foglalkoztatási csomag finanszírozásá-
ra a 2013. februári Európai tanács hatmilliárd eurós külön pénzalapot hozott létre.
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Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elsősorban azokat a nem foglalkoztatott és ok-
tatásban, illetve képzésben sem részesülő fiatalokat támogatná, akik az Eu olyan régióiban 
élnek, amelyekben az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-ben meghaladta a 25%-ot. ma-
gyarország négy érintett régiója (a dél-dunántúli, az észak-magyarországi, az észak-alföldi 
és a dél-alföldi) 49,8 millió euróra lesz jogosult az alap forrásaiból a 2014–2020-as időszak-
ban. A pénzügyi források segítségével a tagállamok olyan intézkedéseket finanszírozhatnak, 
amelyek a tanács által 2013 áprilisában elfogadott ifjúsági garanciáról szóló ajánlás céljainak 
megvalósítását szolgálják. Az ajánlás értelmében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kelle-
ne bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy az a 25 év alatti fiatal, aki nem foglalkoztatott, és 
oktatásban, illetve képzésben sem részesül, a munkahelye elvesztését vagy a tanulás befejezé-
sét követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot, illetve gyakornoki állást kapjon, vagy 
további oktatásban és képzésben vegyen részt. A hatmilliárd eurós pénzalap felét az Európai 
szociális Alapból, másik felét pedig a „fiatalok foglalkoztatása” elnevezésű új költségvetési té-
telből különítette el az Európai tanács. magyarországon az ifjúsági garancia megvalósítására 
szolgáló akcióterv részét képező programok tervezése a 2014–2020-as programozással ösz-
szhangban, azok részeként megkezdődött. A megvalósításra az uniós forrásokon kívül hazai 
költségvetési forrásokat is felhasználunk. 

2013 novemberében az Európai Parlament és a tanács formálisan is elfogadta az Euró-
pai szociális Alapra (EszA) vonatkozó rendeletet. A 2014–2020-as periódusban az álláskere-
sők támogatásra számíthatnak az uniós költségvetésből, ami az EszA és az Európai regionális 
fejlesztési Alap révén jelentősen hozzájárul a munkahelyteremtéshez. Az EszA keretében leg-
alább 70 mrd euró (azaz kb. évi 10 mrd euró) áll rendelkezésre erre a célra, amely kiegészí-
ti az e területen nemzeti szinten végrehajtott fellépéseket. A kohéziós forrásokból a korábbi 
összegekhez képest magasabb arányt, 23,1%-ot kell majd a jövőben az EszA-ra elkülöníteni.

b) Egységes belső piac
Az állam- és kormányfők az Európa 2020 stratégiához illeszkedve fogadták el 2012-ben a nö-
vekedési és munkahely-teremtési paktumot, amely kiegészíti és megerősíti a válság leküzdését 
szolgáló intézkedéseket, és 120 mrd eurós eszközt is biztosít hozzájuk. A növekedési és mun-
kahely-teremtési paktum részét képezi a versenyképesség elősegítését és a belső piac mélyíté-
sét szolgáló két egységes piaci intézkedéscsomag. Az egységes piaci intézkedéscsomagok olyan 
jogszabályjavaslatokat tartalmaznak, amelyek közvetlenül hozzájárulhatnak a gazdasági növe-
kedés beindításához, ezért az uniós intézmények mindvégig elkötelezettek voltak abban, hogy 
a tervezeteket a döntéshozatali eljárások kereteihez illeszkedve mielőbb fogadják el. Az egysé-
ges piaci intézkedéscsomagok kapcsán magyarországnak kezdetektől fogva az volt az érdeke, 
hogy a fogyasztók és a kkv-k érdekeit hosszú távon szolgáló, a versenyképességet és növeke-
dést előmozdító jogszabályok szülessenek. 

A 2011 áprilisában megjelent első egységes piaci intézkedéscsomag (smA i) 12 eleme (jogsza-
bályjavaslata) tekintetében a tanács ugyan elkötelezte magát arra, hogy a csomag elemeit 2012 
végéig elfogadja, azonban a vállalásnak nem sikerült eleget tenni (a tervezett határidőig csupán 
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a szabványosítási rendszerről szóló rendeletről, valamint az egységes szabadalmi csomag három 
eleméből kettőről, a jogintézményt létrehozó és a nyelvi rezsimről szóló rendeletről született 
meg a megállapodás), ezért a tavalyi évben is folytatódtak a tárgyalások a nyitott dossziékról.

Az smA i elemek közül 2013-ban jött létre a megállapodás az európai hálózatfinanszírozási 
eszközről (CEf), az alternatív és online vitarendezésről szóló tervezetekről, a kockázatitőke-
alapokról szóló rendelettervezetről, valamint az európai szociális befektetési alapok rendelet-
tervezetéről. 2013 júniusában kihirdették az új számviteli irányelvet, amely a kkv-k számá-
ra egyszerűsíti az éves beszámoló elkészítésének szabályait, mentesíti a kisvállalkozásokat a 
könyvvizsgálati kötelezettség alól, és az összehasonlíthatóság érdekében mindenki számára 
nagyobb mértékben harmonizálja a beszámolók tartalmát. Egyetértésre jutottak az uniós in-
tézmények a közbeszerzési csomagról is, amelynek célja az eljárások egyszerűsítése, a kkv-k 
számára könnyebb hozzáférés megteremtése a közbeszerzési piacokhoz, az elektronikus kom-
munikáció kiterjesztése és a környezetvédelmi és szociális szempontok jobb érvényesítése. Új 
elemként jelent meg a csomagban a koncessziós irányelv, amely az építési és szolgáltatási kon-
cessziók odaítélésének részletes szabályait tartalmazza. megállapodás született a szakképesí-
tések elismeréséről szóló irányelv módosításáról, amely számos tekintetben tovább könnyíti 
majd a szakképesítések elismerését az Európai unióban. A módosított irányelv előirányozza a 
szabályozott szakmák felülvizsgálatát, a szabályozások szükségességének és arányosságának 
értékelését. A szabályozott szakmák tekintetében a szabályozás merevségének csökkentése a 
munkavállalók mobilitásának növekedését, új munkahelyek teremtését, a szolgáltatások sza-
bad áramlásának további egyszerűsödését, továbbá a versenyképesség, valamint ennek követ-
kezményeként az egységes piac gazdaságának élénkülését hozhatja.

2013 februárjában, az Egységes szabadalmi Bíróság (EszB) létrehozásáról szóló nemzetközi 
megállapodás aláírásával lezárultak a szabadalmi csomagról szóló tárgyalások is, és megkezdő-
dött az egységes hatályú európai szabadalom létrehozásáról szóló rendeletek végrehajtása, vala-
mint elindult az előkészítő munka az EszB mihamarabbi felállítása érdekében. Az EszB bíráinak 
képzésére létrehozott Bíróképző központ Budapestre kerül. A Bíróképző központ nyitókonfe-
renciája 2014. március 13–14-én lesz; ezt követően elindul a bírójelöltek felkészítése a későb-
bi feladatok ellátására. Annak ellenére, hogy a tagállamok nyilatkozatban vállaltak kötelezettsé-
get az EszB-megállapodás mielőbbi ratifikációjára, azt eddig egyetlen tagállam (Ausztria) tette 
meg. (spanyolország és lengyelország, valamint Horvátország nem írta alá a megállapodást).

A második belső piaci intézkedéscsomag (smA ii) 12 intézkedését 2012. október 3-án mu-
tatta be a Bizottság, és 2013 végéig az összes kapcsolódó tervezetet előterjesztette. A csomag 
az alábbi területeket érinti: hálózatos iparágak; az állampolgárok és az üzleti szféra szereplő-
inek mobilitásra való ösztönzése; digitális gazdaság; szociális vállalkozások; a fogyasztói biza-
lom erősítése. A kitűzött cél, miszerint a jogszabályokat még ebben az intézményi ciklusban 
elfogadják a társ-jogalkotók, erősen kétséges. Erre jelenleg csak a közbeszerzési elektronikus 
számlázás, az alapszintű bankszámlákhoz való hozzáférés és a szélessávú hálózatok kiépítésé-
nek költségcsökkentése tekintetében mutatkozik reális esély. 
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c) Adminisztratív terhek csökkentése
Az uniós szabályozás egyszerűsítése és a vállalkozásokra mért adminisztratív terhek csök-
kentése érdekében folytatódtak az elmúlt években megkezdett erőfeszítések. A Bizottság új, 
2012 decemberében indult „Célravezető és hatásos szabályozás programja” (rEfit) keretében 
azonosította azokat az intézkedéseket, amelyek jelentős szabályozási költség- és tehercsök-
kentést eredményeznek a teljes Eu-joganyag átvilágítása révén. A rEfit program részeként 
megtörtént a vállalkozások számára legnagyobb terhet jelentő tíz uniós jogszabály azonosítá-
sa. 2013 októberében a Bizottság újabb közleményben vette sorra a rEfit program eddigi 
eredményeit, egyben meghatározta a következő szükséges jogalkotási és deregulációs lépése-
ket is. Az elfogadott intézkedések tagállami végrehajtása hatásainak, eredményeinek vizsgála-
tával folyamatban van a 25%-os adminisztratívteher-csökkentést megcélzó intézkedéscsomag 
(ABr) utánkövetése is (ABr Plus).

d) Iparpolitika
Az európai ipari termelés fellendítése egyre nagyobb hangsúlyt kap az uniós gazdaságpolitiká-
ban, mivel az önálló európai ipari bázis fejlesztése mind a nemzetközi versenyképesség, mind a 
foglalkoztatási helyzet javításához elengedhetetlennek tűnik. Az Európai Bizottság 2012 őszén 
megjelent, az iparpolitika felülvizsgálatáról szóló közleménye után számos bizottsági közlemény 
foglalkozott a különböző iparágak (építőipar, autóipar, acélipar, űripar, védelmi ipar, divatipar) 
helyzetével. Általában a finanszírozási feltételek és a piacra jutás javítását, valamint a megfelelő 
képzési rendszerek kialakítását szorgalmazták. A Versenyképességi tanács 2013-ban lezajlott 
ülésein az iparpolitika témakörén belül eszmecsere volt a vállalkozói készségek fejlesztéséről, 
a versenyképes ipar keretfeltételeiről, a védelmi iparról és általában az iparpolitika jövőjéről. 
Ezenkívül decemberben iparpolitikai tanácsi következtetéseket fogadtak el, amelyek szerint 
versenyképes keretfeltételeket (jól működő egységes piac, növekedésbarát szabályozási kör-
nyezet, az energiaforrások és nyersanyagok költséghatékony és biztonságos kínálata, az inno-
vációs tevékenységek hatékony támogatása, megfelelő szakképzettségű munkaerő, a pénzfor-
rásokhoz és a külpiacokhoz való, az eddiginél jobb hozzáférés) kell teremteni az ipar számára.

magyarország támogatja az európai ipar megerősítését célzó törekvéseket, és fontosnak 
tartja, hogy más területen hozott intézkedések (energia-, klíma-, kereskedelempolitika) tart-
sák szem előtt az európai ipar versenyképességét.

e) Kutatás-fejlesztés
Az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs politika legjelentősebb eredménye 2013-ban az új 
hétéves k+f-keretprogram, a Horizont 2020 elfogadása volt. A többéves pénzügyi keret vég-
legesítésével párhuzamosan a tagállamok megállapodtak abban, hogy 2014–2020 között 77 
mrd euró áll rendelkezésre az unió költségvetésében a legkiválóbb tudományos alapkutatások, 
az ipari vezető szerep megerősítését célzó kutatások és a nagy társadalmi kihívások kezelését 
célzó tudományos munka finanszírozására. A keretprogram több olyan rendelkezést tartalmaz, 
amely a források egyenletesebb elosztását segíti, nagyobb esélyt adva a korábban csekély rész-
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vételt felmutató, leginkább közép- és kelet-európai pályázóknak. A Horizont 2020 magában 
foglalja a budapesti székhelyű Európai innovációs és technológiai intézet 2,7 mrd eurós pénz-
ügyi keretét is. magyarország üdvözölte a Horizont 2020 elfogadását, amely biztosítja a je-
lenleg futó uniós finanszírozású projektek továbbvitelét, és reményeink szerint még több ha-
zai kutató számára teszi lehetővé a részvételt a közös programokban.

A tudományos eredmények és a kutatók szabad mozgását lehetővé tévő Európai kutatási 
térség teljessé tételére az Európai tanács 2014-ig adott határidőt. 2013-ban az Európai Bi-
zottság beszámolt az elért eredményekről, és kijelölte a további teendőket. Eszerint hatékony 
nemzeti k+f-rendszerekre van szükség, amelyek alapvetően pályázati versenyben osztják szét 
a támogatásokat. A tagállamoknak pedig jobban össze kell hangolniuk nemzeti kutatási prog-
ramjaikat, hogy jobban kihasználhassák az együttműködési lehetőségeket. magyarország fon-
tosnak tartja az Európai kutatási térség teljessé tételét, és megfelelő intézkedéseket vár a ku-
tatók tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb mozgása érdekében.

f) Űrpolitika
2013 decemberében megszületett az intézményközi megállapodás a Copernicus európai föld-
megfigyelési program 2014–2020 időszakban történő megvalósításáról és végrehajtásáról 
szóló rendeletről. A program feladata egyrészt, hogy űrből történő megfigyelésekkel vizsgál-
ja a földfelszínt elsősorban klímaváltozás és veszélyhelyzetek (környezetszennyezés, óceánok 
szennyezése, árvízveszély stb.) előrejelzésének céljából, másrészt pedig, hogy megfelelő adat-
bázisokat és adatokhoz való hozzáférési szabályokat hozzon létre mind az űrből szerzett, mind 
pedig a földfelszíni ún. in situ megfigyelések tekintetében. A megfigyelések és az adatmegosz-
tás révén érthetőbbé válnak a klímaváltozás folyamatai, könnyebben előre jelezhetőek lesznek 
a veszélyhelyzetek és minimalizálni tudjuk majd az esetleges károkozás mértékét. A Coperni-
cus költségvetése a 2014–2020 közötti időszakban 3,786 mrd euró.

4. ágazati politikák

a) Energiapolitika
A 2011. februári (első) energia témájú Európai tanács folytatásaként az állam- és kormányfők 
az Európai tanács 2013. májusi ülésén foglalkoztak újra az energiapolitikával, különös tekintet-
tel az energiaárakra és a versenyképességre. megállapították, hogy elengedhetetlen a gazdaság 
számára a megfizethető és fenntartható energiaellátás biztosítása. iránymutatásokat fogadtak 
el négy területen: 1) a teljesen működőképes, összekapcsolt és integrált belső energiapiac sür-
gős, teljes körű kialakítása, 2) az energetikai ágazatban szükséges beruházások elősegítése, 3) 
Európa energiaellátásának diverzifikálása, 4) az energiahatékonyság növelése, amelyek együt-
tesen várhatóan lehetővé teszik az unió versenyképességének fokozását és a magas energia-
árak és -költségek problémájának kezelését. Az Energia tanács 2013. decemberben beszámolt 
az Európai tanácsnak az elfogadott iránymutatások végrehajtásának előrehaladásáról. Az Eu-
rópai tanács 2014. márciusban tér vissza a kérdésre. magyarország elkötelezett a belső ener-
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giapiac megteremtése mellett, az erre irányuló lépéseket támogatja. A szabályozott energiaárak 
kivezetésére azonban csak a működőképes belső piac kiépítése és a hiányzó hálózati összeköt-
tetések megteremtése után lát lehetőséget.

2013. június 1-jétől kell alkalmazni az energiainfrastruktúra-prioritások megvalósítására vo-
natkozó útmutatásokról szóló rendeletet (tEn-E), amelynek célja, hogy biztosítsa a belső pi-
ac működését, az Eu energiaellátásának biztonságát, előmozdítsa az energiahatékonyságot és 
az energiatakarékosságot, valamint új és megújuló energiaforrások fejlesztését, továbbá elő-
segítse az energiahálózatok összekapcsolását. A rendelet 2020-ig és az azt követő időszakra 
12 prioritást élvező transzeurópai folyosót és területet azonosít, magyarország négy folyosó-
ban nevesítve is szerepel. A tEn-E rendelet az európai hálózatfinanszírozási eszközzel (CEf) 
együtt alapvetően meghatározza a 2020-ig terjedő időszak uniós szinten is támogatott ener-
getikai fejlesztéseinek kiválasztására, engedélyezésére és finanszírozására vonatkozó szabályo-
kat, továbbá integrálja a hatályos környezetvédelmi követelményeket is. A közös érdekű pro-
jekteknek (PCi) közös, átlátható és objektív kritériumoknak kell megfelelniük, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való hozzájárulásukra. Az uniós lista elfogadása és felülvizsgá-
lata a Bizottság hatásköre a tagállamoknak a területüket érintő közös érdekű projektekre vo-
natkozó jóváhagyási jogának tiszteletben tartásával. kétévente új uniós listát kell összeállítani, 
erre nem kerülhetnek fel azok a közös érdekű projektek, amelyek befejeződtek vagy már nem 
tesznek eleget a rendeletben meghatározott kritériumoknak és követelményeknek. Az infra-
struktúra fejlesztése és a hiányzó összeköttetések kiépítése kiemelkedő magyar érdek. A PCi-
lista megfelelően tükrözi a magyar érdekeket. A tEn-E rendelet és a CEf végrehajtása, az el-
nyerhető uniós források maximalizálása a következő évek kiemelkedő feladata. 

A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv előírja, hogy 2020-ra a megújuló energiafor-
rások részaránya a közlekedési ágazatban érje el a 10%-ot, az üzemanyag-minőségről szó-
ló irányelv pedig 2020-ig 6%-os csökkenést irányoz elő a közlekedésben használt üzemanya-
gokból származó üvegházhatású gázok kibocsátása terén. A Bizottság 2012. november 27-én 
mutatta be a két hatályos jogszabály módosítását célzó irányelvtervezetet, amely az élelmiszer-
növény-alapú bio-üzemanyagok felhasználásának korlátozására irányul, ezzel is ösztönözve az 
alternatív, ún. második generációs – nem élelmiszernövényből, hanem pl. hulladékból vagy szal-
mából előállított – bio-üzemanyagok gyártásának kifejlesztését. A javaslatról még folyamatban 
vannak a tárgyalások. magyarország elkötelezett a klímavédelem és a zöldgazdaság fejlesztése 
mellett, így prioritásként kezeli az üvegházhatású gázok minél nagyobb mértékű kibocsátás-
csökkentését a bio-üzemanyagok előállítása során. Javasoljuk, hogy az első generációs üzem-
anyagok felhasználására vonatkozó eredetileg 5%-os korlát lehetőleg 7,5%, vagy e feletti ér-
tékben legyen meghatározva, mert utóbbi esetben a 2020-as célok elérése jelentős tagállami 
erőfeszítések árán, de reálisan teljesíthetőek. 

Az Európai Bizottság 2013. március 27-én zöld könyvet tett közzé a 2030-ra vonatkozó 
klíma- és energiapolitikai keretprogram lehetséges elemeiről és az ezzel kapcsolatban felmerü-
lő kérdésekről. A dokumentum főbb elemei: 1) a jelenlegi 2020-ig terjedő klíma-energia cso-
mag áttekintése és a már elért eredmények kiértékelése; 2) a 2020-as üvegházhatású gáz ki-
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bocsátás-csökkentési, megújuló energia és energiahatékonysági célok megvalósulása; 3) a belső 
energiapiac ellátásának és megfizethetőségének biztosítása. A kérdés, hogy a 2030-as keret-
program milyen politikai eszközökkel járuljon hozzá a célok megvalósításához, és hogyan biz-
tosítsa az eszközök közötti koherenciát, illetve hogyan segítheti elő az Eu gazdasága verseny-
képességének megerősítését, figyelembe véve a tagállamok eltérő kapacitását is. Az Európai 
tanács 2013 májusában úgy döntött, hogy a távlati klíma- és energiapolitikai célok vitáját a 
legmagasabb politikai szinten folytatja le, 2014 márciusában az állam- és kormányfők dönte-
nek a követendő irányokról. (Az Európai Bizottság a konkrét javaslatokat 2014. január 22-én 
tette közzé.) A kormány 2013 novemberében elfogadott egy előzetes álláspontot az Európai 
unió 2030-as klíma-energiapolitikai keretéhez kapcsolódóan, amelyben úgy értékelte, hogy az 
új keretrendszernek kiegyensúlyozottnak és rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy 
az megfelelően kezelje a tagállamok közötti különbségeket, biztosítsa a versenyképességet, a 
fenntarthatóságot, az energiaellátás biztonságát és az egyéb szakpolitikákkal (mezőgazdaság, 
kohézió, közlekedés, k+f, innováció) való összhangot, valamint a végrehajtásra megfelelő fi-
nanszírozási eszközök rendelkezésre állását. 2030-ra magyarország jelenleg nem támogatja 
sem politikailag, sem jogilag kötelező jellegű európai uniós szintű célszámok kitűzését. olyan 
önkéntes jellegű vállalásokat támogatunk, amelyeket a tagállamok bevonásával határoztak meg, 
figyelemmel azok sajátosságaira, kapacitásaira. A megújuló energiaforrásokra és az energiaha-
tékonyságra vonatkozóan célkitűzéseket nem tartunk célszerűnek meghatározni, mivel a több 
kötelező cél gátolja a változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodást.

b) Közlekedéspolitika
2013-ban elfogadták a transzeurópai közlekedési hálózat (tEn-t) fejlesztésére vonatkozó 
uniós iránymutatásokról szóló rendeletet, amely a közúthálózati struktúrában két szintet kü-
lönít el: az átfogó hálózatot (kiépítésének végső időpontja: 2050) és a törzshálózatot, illetve 
azon belül a legfontosabb, határokon átívelő nagytávolságú közlekedési folyosók rendszerét, 
az úgynevezett törzshálózati folyosókat (kiépítési határidő: 2030). utóbbiak prioritása a ke-
let–nyugati összeköttetések, ezért a szintén 2013-ban elfogadott európai hálózatfinanszírozá-
si eszköz (Connecting Europe facility, CEf) 2011. évi árfolyamon számított 29,3 mrd eurós 
főösszegéből 23,174 mrd euró jut közlekedési projektekre. A kohéziós forrásokból a CEf-
be átcsoportosított 10 mrd eurót a kohéziós tagállamok nemzeti borítékaikat figyelembe vé-
ve tudják felhasználni 2016. év végéig tEn-t beruházásokra. A CEf forrásai felhasználásának 
maximalizálása kiemelkedő magyar prioritás. 2011. évi árfolyamon magyarországnak 953,9 
millió euró áll rendelkezésére, amelyet kötelezettségvállalással le kell kötni. A le nem kötött 
összegek visszakerülnek a közös alapba, és felhasználásukról 2016–2020 között a kohéziós 
országok közötti verseny dönt.

Az Európai Bizottság 2013. január 30-án tette közzé az úgynevezett negyedik vasúti jog-
szabálycsomagot. A javaslat három pillére: (i) egységes jóváhagyási eljárások a vasutak kölcsö-
nös átjárhatóságával és a biztonsági kérdésekkel összefüggésben; (ii) a belföldi személyszállí-
tási piac megnyitása; (iii) a pályahálózat-működtetőkkel kapcsolatos strukturális és irányítási 
kérdések. 2013-ban az ír és a litván elnökség is a csomag első, technikai pillérére összponto-
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sított, amelynek keretében a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról és a vasúti biztonsági irányelv 
javaslatokról a tanács júniusi és októberi ülésein általános megközelítést ért el.

c) Digitális menetrend
A digitális menetrend az Eu 2011–2015 közötti időszakra szóló információs társadalmi szak-
politikája. Az Európa 2020 stratégia egyik zászlóshajó kezdeményezése, amely hét beavatko-
zási területen mintegy 100 cselekvési javaslatot tartalmaz, ezek közül 31 jogalkotási javaslat, 
valamint 16 kulcsintézkedés. Az Európai tanács 2013 októberében vitát folytatott a digitá-
lis menetrend helyzetjelentéséről azzal a céllal, hogy iránymutatást adjon a digitális belső piac 
2015-re történő megvalósításához. Az állam- és kormányfők megállapították: mindent meg 
kell tenni a digitális gazdaság fejlesztése érdekében, hogy az Eu visszaszerezze korábbi veze-
tő pozícióját ezen a területen. 

2013-ban elfogadták az európai hálózatfinanszírozási eszközhöz (CEf) kapcsolódó csomag 
részeként megjelent transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó rendeletet, amelynek célja 
iránymutatásokat meghatározni azon célkitűzések és prioritások tekintetében, amelyek a szé-
lessávú hálózatokra és a digitális távközlési szolgáltatási infrastruktúra létrehozására vonat-
koznak, továbbá meghatározza azokat a közös érdekű projekteket, amelyek a CEf eszközein 
keresztül jogosultak uniós pénzügyi támogatásra. Az Európai tanács 2013. februári döntése 
értelmében a távközlésre szánt CEf-források 9,2 mrd euróról 1 mrd euróra csökkentek, így 
újra kellett gondolni a prioritásokat. magyarország számára megfelelő az elfogadott jogsza-
bály (a hatálybalépés 2014 elején várható). 

2013-ban lépett hatályba az Európai Hálózat- és információbiztonsági ügynökség (EnisA) 
modernizálásáról szóló rendelet, amelynek célja a határozott idejű mandátummal rendelkező 
EnisA működésének fenntartása 2013 után is, valamint funkcióinak a változó körülmények-
hez igazítása; továbbá a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv (Psi 
– public sector information) módosítása, amely a közszféra által létrehozott vagy összegyűj-
tött információk elérhetővé tételét segíti elő további felhasználás céljából, ezzel újabb fejlődé-
si területet és új munkahelyeket teremthet az információs iparban, különös tekintettel a szek-
torban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra.

d) Környezetvédelem, éghajlatváltozás
Az ír elnökség fontos szerepet szánt programjában a környezetvédelemnek, egyik fő prioritása 
a hetedik környezetvédelmi cselekvési program volt, azon belül is a programról való megállapo-
dás az Európai Parlamenttel, amire novemberben került sor. A cselekvési program, amely 2020-
ig meghatározza az Eu és tagállamai környezetpolitikáját, 2014 januárjában lépett hatályba.

Az ír elnökség sikeresen képviselte az uniós érdekeket a higanyról szóló minamata Egyezmény-
nyel kapcsolatos tárgyalások során. A litván elnökség alatt rendezték meg Japánban az Egyez-
mény magas szintű konferenciáját, ahol az Egyezményt az Eu és hazánk is aláírta.



96 európai tükör 2014/1 

Az ír elnökség megállapodást ért el a vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok te-
kintetében, valamint a kéziszerszámokba való elemek és akkumulátorok kapcsán. 

A környezetvédelmi tanács 2013. június 18-ai ülésén az Ensz fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó konferenciáját (rio+20) követő intézkedések kapcsán a miniszterek jóváhagyták a 
2015 utáni időszakra vonatkozó átfogó keretről szóló tanácsi következtetéseket. A 2015 utáni 
átfogó keret kérdésében meghatározó szerepet töltött be a 2013. október 8–11. között Bu-
dapesten megrendezett Víz Világtalálkozó, ahol a résztvevők hitet tettek a 2015 utáni Ensz-
keretben az önálló vizes célkitűzés és egy ezt támogató Ensz-mechanizmus elfogadása mellett. 

A litván elnökség egyik kiemelt környezetvédelmi prioritása volt a genetikai erőforrásokhoz 
való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos meg-
osztásáról szóló rendelettervezet, amelyben létrejött a megállapodás. szintén sikerült megál-
lapodást elérni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatá-
ról szóló irányelv módosítása kapcsán. 

Az éghajlatváltozás kérdése nemzetközi és uniós szinten egyaránt kiemelt jelentőséggel bír, 
a klímaváltozással összefüggő súlyos globális társadalmi és környezeti veszélyek kezelésének 
szükségessége mellett a téma gazdaságfejlesztési vonatkozásai miatt is.

A Bizottság 2012 augusztusában javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az európai 
kibocsátás-kereskedelmi (Ets) irányelv (Ets-irányelv) 10. cikk (4) bekezdését, amely a Bizott-
ságnak az árverések időzítéséről, nyilvántartásáról és egyéb aspektusairól szóló jogosítványá-
ról rendelkezik, egészítsék ki azzal, hogy a Bizottság módosíthatja az aukciós menetrendet a 
szén-dioxid-piac megfelelő működésének biztosítása érdekében. Ehhez a javaslathoz kapcsoló-
dik a Bizottság 2012 novemberében benyújtott „backloading”javaslata az Eu kibocsátás-keres-
kedelmi rendszerében (Eu Ets) gyors ütemben felhalmozódó kibocsátási egységtöbblet kezelé-
sére vonatkozóan. Az Ets-irányelv módosítását 2013 őszén a tanács és az Európai Parlament 
elfogadta, így a Bizottság számára lehetőség nyílt arra, hogy módosítsa az aukciós menetrendet 
szabályozó rendeletet. Az eredeti javaslat 2013–2015 között vont volna ki 900 millió egységet 
a piacról, a döntés elhúzódása miatt azonban ez nem valósulhat meg. Az elfogadott bizottsági 
határozat értelmében a 900 millió egység ideiglenes kivonását egy évvel eltolva, 2014–2016 
között valósítja meg a Bizottság. A kvótákat 2019–2020-ban töltik vissza a piacra. A javasla-
tot magyarország támogatta, mivel az egységek kivonásával járó kvótaár-növekedés jelentős 
bevételt jelenthet a magyar költségvetésnek. 

A nemzetközi klímatárgyalások újabb fordulójaként 2013 novemberében Varsóban tartot-
ta 19. ülésszakát az Ensz éghajlatváltozási keretegyezménye részes felek konferenciája. Az 
ülésszak legfontosabb feladata az lett volna, hogy meghatározzon egy részletes menetrendet 
a 2015-ös párizsi konferencián elfogadni tervezett és 2020-tól hatályba lépő új, globális, jo-
gi kötőerővel bíró nemzetközi klíma-megállapodás ütemezéséről, beleértve az egyes országok 
kibocsátás-csökkentési vállalása közzétételének időpontját és a vállalások összehasonlításának 
módját is. A tanácskozásnak előrehaladást kellett volna elérnie a majdani megállapodás kerete-
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inek, szerkezetének, jellegének kialakításában is. Végül a felek csak annyiban állapodtak meg, 
hogy a feleknek a 2015-ös konferenciát jóval megelőzően kell közölniük az előzetes kibocsá-
tás-csökkentési hozzájárulásukat. Akik erre készek, azoknak legkorábban 2015 első negyed-
évére kell ezt megtenniük.

5. Humánágazati kérdések

a) Oktatás, ifjúság és sport
A 2013. év egyik legfontosabb eredménye ezen a területen az Erasmus+ program (2014–2020) 
elfogadása; amelynek fő célkitűzése a mobilitás előmozdítása. A hétéves időszakra biztosított 
összeg folyó árakon számítva 14,774 mrd euró. Az oktatás, képzés és ifjúság témákra előirány-
zott uniós forrás az azonos célt szolgáló korábbi programokhoz képest jóval magasabb lesz a 
következő hét évben. Az Erasmus+ további újdonsága – ami egyúttal a magyar Eu-elnökség 
alatt a témában tett diplomáciai erőfeszítéseink egyik fontos következménye –, hogy 2014-től 
a sport uniós szintű támogatását egy önálló alprogramon keresztül biztosítja az unió. A prog-
ram mindezek mellett kísérleti jelleggel bevezet egy ún. diákhitelgarancia-eszközzel támogatott 
mechanizmust is, amely a külföldi teljes mesterképzésben részt vevő hallgatók számára kínál majd 
lehetőséget diákhitel felvételére. Az Eu az Erasmus+ keretein kívül – különböző külkapcsolati 
eszközökön keresztül – további 1,68 mrd eurót fordít a következő hét évben a nemzetközi ta-
nulmányi mobilitási és együttműködési célok megvalósítására.

b) Kultúra
A 2013 decemberében elfogadott, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kreatív  
Európa program az előző hét évben a kulturális és audiovizuális ágazatokat támogató kultúra,  
mEDiA 2007 és mEDiA mundus programok összevonásával jött létre. A két hagyományos szek-
tor finanszírozására megközelítőleg 9%-kal több uniós forrás jut, mint korábban. A kreatív 
Európa program kiegészült továbbá egy új, interszektorális pénzügyigarancia-eszközzel, amely 
– a megállapodás értelmében csak 2016-tól – elsősorban a kulturális és kreatív ágazatokban 
működő kkv-k számára fogja lehetővé tenni az olcsóbb hitelhez jutást. magyarország számá-
ra fontos, hogy a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítása horizontális célkitűzésként jele-
nik meg, valamint a kulturális örökségvédelem a korábbi kultúra Programhoz képest nagyobb 
hangsúlyt kap. érdemes kiemelni továbbá, hogy a kisebb filmszínházak és művelődési házak is 
kaphatnak támogatást szinkronizálásra, feliratozásra és hangalámondásra. A hétéves program 
összköltségvetése folyó árakon számítva 1,462 mrd euró.

Az Európa a polgárokért program két speciális célkitűzése egyfelől az Európa történelméről 
és az európai identitásról való eszmecsere elősegítése a közös értékek alapján, másfelől az uni-
ós döntéshozatal megértését, a társadalmi szerepvállalást és az önkéntességet segítő tevékeny-
ségek támogatása. Az elmúlt hét évhez képest a 2014–2020-as időszakban nagyobb hangsúlyt 
kap az „emlékezet”. Ezen belül is előrelépésnek tartjuk, hogy a magyar Eu-elnökség által felka-
rolt kezdeményezést, a modern kori Európa történelme során létrejött önkényuralmi rendsze-
rek jobb megismerését, valamint a totalitárius rezsimek által elkövetett bűntettek áldozatairól 
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való megemlékezést nevesíti és támogatja a program. Az Európa a polgárokért összköltségve-
tése 185 millió euró, ami kevesebb, mint ami a 2007–2013-as időszakban volt.

A valamely tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról 
szóló irányelvtervezetről 2013-ban megállapodás született a tanácsban. A jogszabály az érvény-
ben lévő értékhatárok eltörlésével és a tárgyi hatály kiszélesítésével jelentősen bővíteni fogja az 
uniós rendelkezések alapján visszaigényelhető nemzeti kincsek körét, valamint új rendelkezé-
seket vezet be a tagállami hatóságok közötti együttműködés megkönnyítése érdekében. Az új 
irányelv is csak az 1993 után jogellenesen kiszállított javak tekintetében lesz alkalmazható, de 
a tagállamok bilaterális alapon dönthetnek úgy, hogy az annál korábban eltulajdonított kultu-
rális értékekkel kapcsolatos visszaszolgáltatási eljárásokat is az irányelvben foglaltaknak meg-
felelően bonyolítják le. Az Európai Parlamenttel 2014 elején kezdődnek meg a tárgyalások. 
magyarország támogatja a jogszabály mielőbbi elfogadását, mert ezzel is bővülne hazánk esz-
köztára a magyarország területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszerzésére.

c) Egészségügy
A többéves pénzügyi keret (mff) egészségügyi ágazati programjaként 2013-ban elfogadták a 3. 
európai egészségügyi programot, amely a 2014–2020 közötti időszakra, folyó áron számolva 
449,4 millió euró támogatási összeget tartalmaz. A program általános célkitűzése, hogy szoro-
sabb tagállami együttműködést hozzon létre az egészségügyi ellátásban való innováció ösztönzése, 
az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának növelése, az uniós polgárok egészségének 
javítása, valamint a határon átlépő egészségügyi veszélyek elleni védelem érdekében. Az uniós 
társfinanszírozás maximális mértéke a program célkitűzésének elérését célzó együttes fellépés 
elszámolható költségeinek 60%-a (kivételes hasznosság2 esetén 80%-a). magyarország a tár-
gyalások során mindvégig következetesen a társfinanszírozás szabályainak a kis tagállamokra 
nézve hátrányos meghatározása ellen lépett fel.

2013-ben megállapodás született a tanács és az Európai Parlament között a tagállamoknak 
a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló irányelvről (dohánytermék-irányelv). A megál-
lapodás egyik fontos eleme, hogy a mentol ízesítésű cigaretták 6 évvel az irányelv kihirdeté-
sét követően már nem hozhatók forgalomba, ugyanakkor ez az ízesítési tilalom nem érinti a 
szivarkákat. Az e-cigaretták egészségre gyakorolt káros hatására figyelemmel, érdekérvénye-
sítésünknek köszönhetően a jogszabály kiegészült azzal a lehetőséggel, hogy az e-cigaretták 
gyógyszerként történő szabályozását nemzeti szinten lehessen eldönteni. A megállapodás má-
sik fontos eleme, hogy a cigaretta csomagolási egységének a jelenlegi magyar gyakorlatban el-
terjedt 19 szál helyett legalább 20 szál cigarettát kell tartalmaznia.

2  kivételes hasznosság egyebek között akkor valósul meg, ha: a) a javasolt tevékenység költségvetésének legalább 30 
%-át olyan tagállamok számára irányozzák elő, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme nem éri el az uniós 
átlag 90%-át; b) a tevékenységben legalább tizennégy résztvevő ország szervei vesznek részt, amely országok közül 
legalább négy olyan ország, amelynek az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme nem éri el az uniós átlag 90 %-át.
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2013-ban a tanács és az Európai Parlament megállapodott az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló rendeletről, amelynek legfontosabb újítása, hogy a jö-
vőben a több uniós tagállamban végzendő vizsgálatok esetén, az etikai kérdések kivételével, az 
érintett tagállamok közösen engedélyezik a vizsgálatot. Az etikai kérdések tekintetében külön 
engedélyezik a vizsgálatot a tagállamok, de párhuzamosan a közös szakmai értékeléssel. mind-
ez jelentősen könnyíti a klinikai vizsgálatok indítását az Európai unióban.

d) Szociálpolitika és esélyegyenlőség
Az Európai Bizottság 2013 februárjában tette közzé azt a szociális beruházási csomagot, amely-
nek fő politikai üzenete, hogy a tagállamok helyezzenek nagyobb hangsúlyt az egyének képes-
ségeinek fejlesztésére, valamint társadalmi és munkaerő-piaci részvételük támogatására. Ez a 
megközelítés az egyéni jólét növelése mellett a gazdaságnak is lendületet adhat. A csomag lefedi 
a gyermekekbe és az egészségügybe történő befektetés, a demográfiai és szociális trendek, a 
tartós ápolás, valamint a közérdekű szociális szolgáltatások, csakúgy, mint az aktív befogadás 
elősegítése és a hajléktalanság elleni küzdelem területét. A kapcsolódó tagállami intézkedések 
és reformok megvalósítását az Eu az Európai szociális Alap forrásain keresztül támogatja. A 
csomagról a tanács júniusban következtetéseket fogadott el.

A tanács 2013 decemberében elfogadta a romák integrációját célzó hatékony tagállami in-
tézkedésekről szóló tanácsi ajánlást. Ezzel a tagállamok egyhangúlag kifejezték elkötelezett-
ségüket a roma közösségek gazdasági és szociális integrációjának felgyorsítása mellett. A jogi 
kötőerővel nem bíró ajánlások értelmében a tagállamoknak célirányos intézkedéseket kell hoz-
niuk a romák és a népesség többi tagja közötti szakadékok áthidalása érdekében. Az ajánlás a 
romák eredményes tagállami befogadására vonatkozó fejlesztési irányok kijelölése révén meg-
erősíti a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét, amelynek elfogadása a ma-
gyar Eu-elnökség egyik fontos eredménye volt.

6. Bel- és igazságügyi kérdések

a) A bel- és igazságügyi szakterület jövőbeli fejlődése 
Az Európai tanács 2009-ben fogadta el a stockholmi programot, amely a 2009–2014 közöt-
ti időszakra határozta meg a bel- és igazságügyi szakpolitikai irányvonalakat. Az Európai ta-
nács 2013. júniusi ülésének feladatszabása szerint az Európai tanács a 2014. júniusi ülésén 
tárgyalja a bel- és igazságügyi terület következő évekre szóló stratégiai iránymutatásait. Ennek 
érdekében az Európai tanács felkérte a soron következő elnökségeket, hogy a tanácson belül 
indítsák el az együttgondolkodás folyamatát, valamint felkérte a Bizottságot, hogy ehhez meg-
felelő módon járuljon hozzá. A következő programmal szemben az az elvárás, hogy stratégia-
ibb szemléletű, terjedelmében rövidebb dokumentum szülessen, továbbá, hogy a jogalkotással 
szemben a gyakorlati együttműködés erősítése kerüljön előtérbe. magyarország a következő 
többéves program általános prioritásaira vonatkozó álláspontját több tagállammal együtt közös 
levélben (ún. Hágai levél) jelezte az elnökségnek és a Bizottságnak, ezen túlmenően a belügyi 
terület jövőjéről a Bizottság által szervezett nyilvános konzultáció keretében is jeleztük állás-
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pontunkat. A kormány 2014 elején tárgyalja meg a bel- és igazságügyi terület kiemelt magyar 
prioritásairól szóló jelentést. A belügyi területeket tekintve számunkra a migrációs és mene-
kültügyi folyamatok hatékony kezelése, különösen az illegális migráció elleni fellépés elsődleges 
fontosságú, mivel magyarország az Eu-ba irányuló migrációs áramlások egyik európai front-
országa. Az unió belbiztonsága erősítésének alapvetése okán, álláspontunk szerint erősíteni és 
fejleszteni szükséges a rendészeti szervek közötti operatív együttműködést, valamint megol-
dást kell találni a jelenleg igen fragmentált információcsere standardizálására. Az igazságügyi 
területen a polgári igazságügyi együttműködés tekintetében javaslatunk egy olyan konszolidált 
rendelet létrehozására irányul, amely a határozatok elismerésével és a végrehajtással kapcso-
latos területen egységesen szabályozza a jelenleg különböző rendeletekben található, logikáju-
kat tekintve azonos szabályokat. A cél ezáltal egy átláthatóbb, gyorsabb rendszer létrehozása. 
Ezen túlmenően prioritás az elektronikus kommunikáció fejlesztése a polgári eljárásjog terüle-
tén, valamint a polgári igazságügyi együttműködés által még nem szabályozott területeken a 
további jogfejlesztés, illetve a létező jogforrások felülvizsgálata az – exequatur eljárást eltörlő 
– új Brüsszel i. rendelet alapján. Álláspontunk szerint a büntetőjogi együttműködés területén 
a jövőben az elfogadott uniós jogi eszközök implementációjának, illetve gyakorlati működésé-
nek vizsgálata szükséges, mielőtt újabb eszközök elfogadására kerülne sor. Az igazságügyi te-
rületen kiemelt témaként tartjuk számon az Európai ügyészség létrehozására irányuló javas-
latot, a fontolva haladást a közös európai adásvételi jog kialakításával kapcsolatosan, valamint 
kritikus kérdésként kezeljük az igazságügyi eredménytáblával összefüggő kérdéseket. A gyer-
mekbarát igazságszolgáltatás kialakítása érdekében kiemelten támogatjuk a tagállamok közöt-
ti együttműködés javítását a gyermekeket érintő, határon átnyúló ügyekben.

b) Vízumpolitika
A vízumpolitika terén kiemelendő, hogy abba új, garanciális elem épült, amely a vízumliberali-
zációval való tömeges visszaélések esetén megteremti a vízummentesség előbb átmeneti, majd 
határozatlan idejű felfüggesztésének lehetőségét. szintén hatékonyabb mechanizmus lépett élet-
be olyan esetekben, amikor valamely vízummentes harmadik ország nem biztosítja viszonossá-
gi alapon ugyanezt egy vagy több uniós tagállam számára. (mindkét változást a külső határok 
átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik ország-
beli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/Ek rendelet módosítása tette le-
hetővé.) A keleti Partnerség országai közül elsőként moldova vonatkozásában tett javaslatot a 
Bizottság a vízummentességet lehetővé tevő rendelet módosítására (az ukrán, a georgiai és az 
orosz relációban folytatódtak a párbeszédek). A törökországgal folytatandó uniós vízumlibe-
ralizációs dialógusnak a visszafogadási megállapodás aláírásával egybekötött megkezdésére a 
litván elnökség végén, 2013 decemberében szintén sor került. folyamatos az együttműködés 
koszovóval is a vízumliberalizációs útiterv mentén.

A vízumkönnyítés terén említést érdemlő eredmény, hogy a keleti Partnerség országai kö-
zül Örményország ratifikálta a vízumkönnyítési megállapodást. A novemberi keleti Partner-
ség csúcson Azerbajdzsán is aláírt egy hasonló megállapodást, illetve az utolsó keleti partner-
ország, Belorusszia kapcsán is elmozdulás kezdett körvonalazódni a tárgyalások megkezdése 
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ügyében. A vízumkönnyítési tárgyalások az észak-afrikai térség első országával, marokkóval 
is megkezdődtek. Hazánk szomszédságpolitikai érdekei alapján fontos, hogy a nyugat-balká-
ni régióban és a keleti partnerségi blokkban folytatódjanak a vízumdialógusok, a vízummentes 
relációkban pedig lehetőség szerint ne merüljön fel a vízummentesség felfüggesztését lehető-
vé tevő új jogi eszköz alkalmazása. érdekeink továbbra is amellett szólnak, hogy a görög el-
nökség alatt esetlegesen felmerülő, valamely nyugat-balkáni ország vízummentességének fel-
függesztésére irányuló elképzelések helyett a folytatódó monitoring mechanizmuson keresztül 
keressenek a tagállamok megoldást az esetleges visszaélésekre.

c) Az illegális migráció elleni harc
Az októberi lampedusai tragédiát követően a déli tengeri külső határral rendelkező tagállamok 
helyzetének vizsgálata és konkrét cselekvési terv kidolgozása céljával létrehozott mediterrán task 
force felállításáról októberben határozott a Bel- és igazságügyi tanács. A task force munkájáról 
közlemény formában készített jelentést a 2013. decemberi Európai tanács is tárgyalta, és a témá-
ra 2014 júniusában tér vissza. magyar szempontból fontos, hogy kellő uniós figyelem irányuljon a 
legalább akkora migrációs nyomásnak kitett ún. keleti migrációs útvonalra is, amely törökorszá-
gon és görögországon keresztül halad déli határunkhoz. érdekünk, hogy az uniós gondolkodás 
vegye figyelembe az Eu felé irányuló irreguláris migrációs nyomás sokféleségét, és földrajzilag a 
lehető legkiegyensúlyozottabban kezelje az érintett tagállamok támogatását. Emellett továbbra 
is intenzív a származási országokkal történő együttműködésünk különböző uniós migrációs pár-
beszédek keretében (Prágai folyamat, Budapest folyamat stb.), amelyek főként a hatóságok mig-
rációkezelési kapacitásainak fejlesztését és ezáltal az illegális migráció megelőzését is célozzák.

d) MFF-belügyi alapok
A 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret kapcsán a Bizottság az eddigi hat pénzügyi alap 
helyett a belső biztonsági alap (BBA) és a menekültügyi és migrációs alap (mmA) felállításával 
egy kétpilléres struktúra jön létre. A javaslatok tekintetében 2013-ban létrejött a megállapo-
dás, formális elfogadásuk ugyanakkor 2014-re maradt. Az mmA elődjének tekinthető három 
korábbi alap3 2007-2013 között összesen 2155 millió eurót biztosított, az mmA pedig a ter-
vek szerint 3137,4 millió eurót, tehát majdnem 1 mrd euróval többet biztosít uniós szinten. 
A magyarországra eső allokáció összesen 22,371 millió euró volt a korábbi alapokban. A BBA 
elődje részben a külső határok alap (kHA), amely a vízum- és határigazgatási feladatok ellá-
tására 2007–2013 között összesen 1,82 mrd eurót biztosított, a BBA pedig a tervek szerint 
2,76 mrd eurót biztosít uniós szinten. A magyarországra eső allokáció 55,940 millió euró volt 
a kHA-ban, míg a 2014–2020 közötti időszakban – a Bizottság és a tanács által jóváhagyott 
61,493 millió eurón túlmenően 15,157 millió euróval megnövelő módosító projektjavaslat el-
fogadása esetén – megközelítőleg 76,65 millió euró áll majd rendelkezésünkre. A korábbiaktól 
eltérően 2014–2020 között a rendőri együttműködés és a polgári válságkezelés is támogatható 
lesz, e tevékenységek kapcsán a magyarországra jutó összeg megközelítőleg 23 millió euró lesz.

3 Európai menekültügyi Alap, Európai integrációs Alap és Európai Visszatérési Alap
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e) A schengeni térséggel kapcsolatos fejlemények
A schengeni értékelési folyamat 2010 és 2011 folyamán románia és Bulgária tekintetében po-
zitív eredménnyel lezárult, azonban a belső határokon történő ellenőrzések megszüntetésének 
időpontjára vonatkozó – egyhangú – döntést a tanács mind ez idáig nem hozta meg. német-
ország, franciaország és Hollandia elutasító álláspontja egyelőre változatlan.

2013 áprilisában minden tagállamban, így magyarországon is zökkenőmentesen megkezdte 
működését a sis ii rendszer, amellyel befejeződött az Eu történetének az egyik legnagyobb, 
közel tíz éven át tartó informatikai fejlesztése. A mind funkcionalitásában, mind technikai le-
hetőségeiben kibővült rendszer a korábbiakhoz képest jelentősebb mértékben segíti a határel-
lenőrzési, a migrációs és a rendészeti szervek munkáját.

2013-ban elfogadták és hatályba lépett az ún. „schengeni kormányzás” jogszabályi csomag, 
amely új alapokra helyezte a schengeni térségben részt vevő országok együttműködését, vala-
mint a schengeni követelményeknek való megfelelés további ellenőrzését, jelentősen megnövel-
ve a Bizottság szerepét az ellenőrzési eljárásban. A litván elnökség alatt került sor magyaror-
szág értékelésére a schengeni acquis megfelelő alkalmazása szempontjából a szárazföldi külső 
határok ellenőrzése és őrizete, valamint a sis ii rendszer megfelelő alkalmazása és a sirEnE 
irodák közötti információcsere tekintetében, a konkrét eredmények 2014 első negyedévében 
válnak ismertté. Az értékelés utókövetése a görög elnökség idején történik, amely elsősorban 
az értékelő bizottság ajánlásai hazai végrehajtásának figyelemmel kísérését jelenti.

f) A magyar Cepol-pályázat helyzete
A Bel- és igazságügyi tanács 2013. október 8-án Budapestet választotta az Európai rend-
őrakadémia (Cepol) következő székhelyéül, mivel az Egyesült királyság eladja a jelenlegi elhe-
lyezést biztosító épületegyüttest. A Bizottság 2013. március 27-én terjesztette elő az Europol-
nak a rendészeti együttműködés információs központjaként történő megerősítéséről, valamint 
az Europol és a Cepol összevonásáról szóló rendelet tervezetét. A tagállamok az Europol és a 
Cepol összevonására vonatkozó javaslatot szinte egyöntetűen elutasítják. A Cepol és az Euro-
pol összevonását az Európai Parlament továbbra is elveti, de kifogásolja, hogy a székhely kér-
désében a tanács önálló döntést hozott a hatályos szerződések értelmében rendes jogalkotási 
eljárás alá eső területen. A Bizottság elutasította, hogy – az októberi tanácsi döntésnek meg-
felelő tartalommal – jogalkotási javaslatot nyújtson be Budapest székhelyként való nevesítése 
érdekében. Ezért azt – az opt-out jogával élő 3 tagállamot kivéve – valamennyi tagállam közö-
sen nyújtotta be az Európai Parlamentnek decemberben. A jogszabályt a jelenlegi európai par-
lamenti ciklus végéig el kell fogadni annak érdekében, hogy a Cepol 2014. szeptember 1-jé-
vel megkezdhesse a budapesti működést. 2013. december 16-án került sor a magyar pályázat 
részleteinek ismertetésére az EP liBE szakbizottsága előtt, ahol semmilyen szakmai kifogás 
nem hangzott el a magyar pályázattal szemben, a vita fókuszában a Cepol székhelyének áthe-
lyezéséről szóló döntés intézményi-eljárási kérdései álltak. A kormány által felajánlott ingatlan 
átalakítása a korábbi döntéseknek megfelelően folyamatban van.
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g) A személyek szabad mozgásával összefüggő kérdések
A brit, a holland, a német és az osztrák belügyminiszter 2013 áprilisában közös levélben hív-
ta fel a figyelmet arra a negatív jelenségre, miszerint az érintett tagállamok hatóságai és ellá-
tórendszere számára terhet jelent a szabad mozgás és tartózkodás jogával visszaélő uniós pol-
gárok folyamatosan növekvő száma. A Bizottság 2013. november 25-én adta ki jelentését a 
kérdésről, amelyben öt konkrét cselekvést irányoz elő a kihívások kezelése érdekében. A tagál-
lamok többsége nem kíván visszalépést a szabad mozgás terén elért vívmányokból, ugyanakkor 
az Egyesült királyság, Hollandia, németország, Ausztria és Dánia csupán első lépésnek tekinti 
a bizottsági jelentésben vázoltakat, konkrétabb lépéseket várnak a felmerült nehézségek kap-
csán. magyarország elkötelezett a visszaélésekkel szembeni küzdelemben, ugyanakkor nem tá-
mogat a személyek szabad áramlásának bármilyen korlátozására irányuló kezdeményezéseket. 

h) Legális migráció
Az unió gazdasági fellendülésének előmozdítása és versenyképességének megőrzése érdekében 
törekszik arra, hogy megkönnyítse azon harmadik országbeli állampolgárok beutazását és tar-
tózkodását, akik e célok megvalósulásához hozzájárulhatnak. A három folyamatban lévő jogal-
kotási dosszié közül az Eu-ban történő idényjellegű munkavégzés támogatását célzó, szezoná-
lis munkavállalókról szóló irányelvtervezet kapcsán már politikai megállapodást sikerült elérni. 
Jelenleg a vállalaton belül áthelyezettekre vonatkozó irányelvtervezet mielőbbi lezárása a cél. A 
tervezet az unión kívüli székhellyel rendelkező multinacionális vállalatok szaktudást importáló, 
harmadik országbeli szakemberei áthelyezésének megkönnyítésére irányul. Emellett az Eu tu-
dásközponttá válását elősegítő, a kutatókra és tanulókra vonatkozó irányelvtervezetek együt-
tes módosítására vonatkozó javaslat tárgyalása is napirenden van.

i) Közös Európai Menekültügyi Rendszer
Az ír elnökség kiemelkedő eredménye volt 2013 júniusában a közös Európai menekültügyi 
rendszer második fázisának létrehozásához szükséges jogszabálycsomag utolsó elemeiről való 
megegyezés az Európai Parlamenttel. A rendszer lényege, hogy az újrakodifikált szabályoknak 
köszönhetően a tagállamokban közös anyagi és eljárási szabályok lesznek a nemzetközi védel-
mi (menekült, illetve oltalmazott) jogállás iránti kérelmek elbírálására, a nemzetközi védelmet 
kérelmezők befogadására (ellátására), a nemzetközi védelmi státusszal rendelkezők jogállására, 
valamint a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállamok azonosítására. A 
rendszer számos fontos elemét már korábban elfogadták; ugyanakkor a menekültügyi eljárá-
si irányelv, a menedékkérők számára a befogadó államban megfelelő életkörülmények bizto-
sítását célzó befogadási irányelv, a menekültügyi eljárás lefolytatásáért felelős tagállam meg-
határozására irányuló eljárást meghatározó dublini rendelet és a dublini rendelet alkalmazását 
elősegítő, a menedékkérők ujjnyomatait tartalmazó EuroDAC-rendszerről szóló rendelet for-
mális elfogadására és kihirdetésére 2013 során került sor.
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j) Katasztrófavédelem
A katasztrófavédelmi együttműködést megújító új uniós Polgári Védelmi mechanizmust 2013. 
december végén fogadták el. Hangsúlyosabb szerepet kap a megelőzés és a felkészülés, a haté-
konyabb reagálás érdekében pedig többek között megkezdi működését az uniós Önkéntes Esz-
köztár. Az új Polgári Védelmi mechanizmus alapján elkezdődtek a tagállami katasztrófakocká-
zat-felmérések, amelyek az uniós katasztrófakockázat-áttekintés alapjai lesznek. Az új Polgári 
Védelmi mechanizmus végrehajtási rendeleteinek kidolgozása megkezdődött.

k) Négy külügyminiszter levele a jogállamiság eljárásról
A Bizottság elnökének címzett, 2013. március 6-ai levelében a német, a holland, a finn és a 
dán külügyminiszter az európai alapértékek védelmében a jogállamiság betartatását célzó új 
mechanizmus létrehozását sürgette. A négyek kezdeményezésével az Általános ügyek tanácsa 
két alkalommal (2013. április 22. és június 25.) foglalkozott, a téma – alapjogokkal való kap-
csolata miatt – rendszeresen visszatér a Bel- és igazságügyi tanács ülésein is. A kezdeménye-
zés összességében erős támogatást kapott a tagállamok körében, egyelőre azonban még sok 
a tisztázatlan kérdés. nem világos például, hogy milyen fórum dolgozza ki az ún. jogállamisá-
gi mechanizmus részleteit, vagy hogy ennek a mechanizmusnak milyen konkrét formát kellene 
öltenie. A tagállamok abban egyetértenek, hogy olyan eljárást kell kialakítani, amely a tagálla-
mok egyenlő elbánásán alapul, és amely a jelenlegi alapszerződési keretekbe illeszkedik. konk-
rét javaslat azonban még nem született, a Bizottság a tervek szerint a tavasszal mutatja be az 
erre vonatkozó közleményét. 

l) Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozása
A lisszaboni szerződés megteremtette az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel 
szembeni fellépésre jogosult EPPo létrehozásának jogalapját. A Bizottság 2013. július 17-én 
beterjesztett javaslatának célja az EPPo létrehozása, valamint hatásköreinek és eljárásainak 
meghatározása. A litván elnökség alatt kezdődött meg a javaslat szakértői szintű tárgyalása. 
11 tagállam (köztük magyarország) nemzeti parlamentje azonban indokolt véleményt jutta-
tott el a Bizottsághoz a szubszidiaritás elvének sérelmére hivatkozással („sárga lapos eljárás”). 
A Bizottság 2013. november 27-én elfogadott – éles tagállami kritikákat kiváltó – közlemé-
nye a javaslatot teljes mértékben összeegyeztethetőnek ítélte a szubszidiaritás elvével. Ennek 
megfelelően a Bizottság változatlan formában fenntartja azt; a tárgyalások során ugyanakkor 
kellő módon figyelembe fogja venni a nemzeti parlamentek kifogásait. Az EPPo felállításáról 
különleges jogalkotási eljárás keretében döntenek, amelyben a tervezet tanács által konszen-
zussal történő elfogadásához az EP előzetes hozzájárulása is szükséges (az EP márciusban sza-
vazhat a tervezetről). magyar részről alapvetően egyetértünk a javaslat által elérni kívánt cél-
kitűzésekkel, az azok mögött meghúzódó törekvésekkel. Úgy véljük, hogy az unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekmények, a határokon átnyúló szervezett bűnözés kapcsolódó aspektu-
sai elleni küzdelem csak akkor lehet hatékony, ha az szervezett keretek között, a tagállamok 
szoros együttműködésével zajlik. A tárgyalások során törekszünk arra, hogy a magyar érde-
kek és a jogszabályi környezet szempontjából kedvezőbb szöveg körvonalazódjon, amely a ki-
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tűzött célokat elsősorban a bűnügyi jogsegély, illetve az együttműködés meglévő eszközeinek 
erősítésével, illetve az érintett nyomozóhatóságok, ügyészségek közötti szorosabb együttmű-
ködés elősegítésével kívánja elérni.

m) Adatvédelem
A 2012 januárjában előterjesztett adatvédelmi javaslatcsomag két eleme a személyes adatok 
kezelése vonatkozásában az egyének védelméről szóló rendelettervezet (általános adatvédel-
mi szabályozás) és a bűncselekmények kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló irányelvtervezet. A tagálla-
mok között konszenzus van abban, hogy az általános szabályozás kidolgozása élvez elsőbbsé-
get. 2013-ban folytatódtak a szakértői egyeztetések, illetve az elvi kérdésekről a miniszterek 
is számos alkalommal tárgyaltak. Az elnökség a Bel- és igazságügyi tanács októberi és decem-
beri ülésén is orientációs vitát folytatott az egyablakos mechanizmusról (ún. one-stop shop), 
de a Bizottság által javasolt koncepció nem rendelkezik minősített többségi tagállami támoga-
tással, ezért szakértői szinten folytatódik a dosszié tárgyalása. Az egyablakos ügyintézés a bi-
zottsági javaslat lényeges eleme, amely szándéka szerint a vállalkozásoknak kedvezne: a jogha-
tással járó intézkedések meghozatalára ugyanis az adatkezelő székhelye (több székhely esetén 
fő tevékenységi helye) szerinti felügyeleti hatóság lenne jogosult, amellett, hogy az adatalany 
bármely felügyeleti hatóságnál benyújthatná a kérelmet. Az egységes jogalkalmazást az Euró-
pai Adatvédelmi testületen keresztül történő együttműködés segítené.

magyarország egységes, a bel- és igazságügyi területre is kiterjedő, azok speciális szabályo-
zási igényeire is tekintettel levő adatvédelmi keretek létrehozását támogatja. A szabályozási 
forma tekintetében olyan megoldás elfogadásában vagyunk érdekeltek, amely nem jár az alap-
jogvédelem jelenlegi hazai szintjének csökkentésével, és biztosítja a kellő rugalmasságot. En-
nek megfelelően magyarország az általános adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazó rendeleti 
szintű jogi aktus helyett az irányelvi formában történő elfogadását javasolta.

n) Igazságügyi együttműködés
2013 decemberében született meg az általános megközelítés az európai számlazárolási végzés 
létrehozásáról szóló rendeletről, amely a bankszámlák zárolásának új európai eljárását hozza 
létre. A hazai jogban a végrehajtási törvény ismer hasonló intézkedést, ugyanakkor a rendelet 
szerinti zárolás sok tekintetben korlátozottabb körű, mint a hasonló hazai jogintézmény (pl. 
biztosítási intézkedés, számlakutatás hatálya). A tárgyalások során magyarország különös fi-
gyelmet szentelt a hitelező és az adós érdekei közötti egyensúly megteremtésére, amelyre te-
kintettel az elfogadott általános megközelítés az ellenérdekelt felek eljárási pozícióit kiegyen-
lítetten tartalmazza. több tagállammal megegyezően az az álláspontunk, hogy a tárgyalások 
végén a szövegbe került korlátozásokkal a rendelet viszonylag kevés ügyben lesz alkalmazha-
tó. Ezt érzékelte az Európai Parlament is, amely tett néhány módosító javaslatot annak érde-
kében, hogy a létrehozandó intézmény hatékonyabb legyen; jelenleg az európai parlamenti mó-
dosító javaslatok nyomán kialakítható kompromisszumról folyik a tárgyalás.
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2013 decemberében a tagállamok jóváhagyták az elnökség és az EP által a trilóguson elfo-
gadott kompromisszumot a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visz-
szaélés) szóló irányelv, valamint a bűncselekményből származó jövedelemnek az Európai unión 
belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló irányelv tervezetéről. Ezek a jogi eszközök to-
vább erősíthetik a tagállami bűnüldöző hatóságok lehetőségeit a határokon átnyúló bűncselek-
mények elkövetői elleni fellépés során. 2013-ban kihirdették továbbá a büntetőeljárás során 
és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez 
való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásá-
hoz való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal 
való kommunikációhoz való jogról szóló, illetve az információs rendszerek elleni támadások-
ról szóló irányelveket.

A tanács az ír elnökség alatt elfogadta a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések köl-
csönös elismeréséről szóló rendeletet. A jogszabály a polgári ügyekben hozott védelmi intéz-
kedések (tipikusan a távoltartó végzések) tagállamok közötti kölcsönös elismerését, a bennük 
foglalt jogi védelem más tagállamokba való „exportálását” biztosítja az elismerésre vonatkozó 
egyszerű és hatékony (az intézkedés joghatásainak befogadását külön kimondó ún. exequatur 
eljárást mellőző) mechanizmus bevezetésével. Az áldozatvédelem a magyar Eu-elnökség egyik 
prioritása volt, így a rendelet elfogadása számunkra kiemelten fontos.

o) Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez
2013 áprilisában az Európa tanács és az Eu képviselői szakértői szintű együttes ülésen fo-

gadták el az Európai unió Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozásáról szóló 
szerződés szakértői tervezetét. Az öt elemből álló szerződési csomag elfogadásának követke-
ző lépéseként annak uniós joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálja az Európai Bíróság. Ha-
zánk – a legtöbb tagállamhoz hasonlóan – írásbeli beadványt nyújtott be az Európai Bíróság-
hoz, amelyben – a csatlakozási folyamat lezárásának fontossága okán is – az uniós joggal való 
összeegyeztethetőség mellett foglaltunk állást.

7. az európai unió bővítési folyamata

magyarország szerint a bővítés az Európai unió egyik legsikeresebb politikai eszköze, amely 
révén az unió erősíti szomszédsági kapcsolatait, növeli globális befolyását és hozzájárul az eu-
rópai béke és a stabilitás megőrzéséhez. A tagállamok a csatlakozási folyamat fő kereteként a 
stabilizációs és társulási folyamatot alakították ki. A teljes jogú tagsághoz szükséges felkészü-
lés érdekében elvégzett munka mennyiségét és minőségét az Eu tagjelölti státusszal ismeri el: 
a tagjelölt a tanács döntése esetén megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat.

A 2013. végi bővítési pillanatkép szerint az Eu tagjelöltjei a tárgyalásokat folytató törökor-
szág és montenegró. izland – a tavasszal felállt új kormány döntése nyomán – további dönté-
sig felfüggesztette csatlakozási tárgyalásait. szerbia csatlakozási tárgyalásainak megnyitására 
2014. január 21-én került sor. macedónia továbbra is a csatlakozási tárgyalások megkezdésé-
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re vár. Potenciális tagjelölt a stabilizációs és társulási megállapodást (stm) megkötött Albánia 
és Bosznia-Hercegovina, valamint az stm megkötését célzó tárgyalásokat folytató koszovó. 

A Bizottság minden év őszén bővítési csomagot mutat be a tanácsnak: ennek részét képe-
zi egy stratégia, valamint a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok felkészülésének külön-
külön értékelése előrehaladási jelentések formájában. A 2013. októberi bővítési csomag alap-
ján a tanács 2013 decemberében áttekintette a bővítési folyamat helyzetét, és ajánlásokat 
fogalmazott meg annak továbbvitelére. A bővítési tanácsi következtetések általános részében 
magyar kezdeményezésre utalás szerepel a nemzeti kisebbségek diszkriminációmentes kezelésére, 
illetve a nyugat-balkáni bevezető részben a migrációs nyomás kezelését célzó konstruktív együtt-
működés folytatásának bátorítására. Albánia tagjelöltségéről a tanács – a Bizottság időszaki je-
lentése és a jogállamiság területén elért további eredmények alapján – 2014 júniusában dönt. 
Ezúttal sem kapott tanácsi támogatást a macedón csatlakozási tárgyaláskezdés: konszenzus hi-
ányában az integrációs haladást nem támogatók számára is elfogadható, viszont az előző évek 
következtetéséhez képest visszalépést jelentő szöveget hagytak jóvá a tagállamok.

A 2013-as esztendő kiemelkedő bővítési eseménye volt, hogy Horvátország július 1-jén az 
Európai unió 28. tagállamává vált.

A szerbia és koszovó viszonyának rendezését célzó Belgrád-Pristina dialógus keretein be-
lül elért előrehaladásáról Ashton főképviselő az Általános ügyek tanácsa áprilisi és decemberi 
ülésén számolt be. A szerb csatlakozási tárgyalásokat megnyitó kormányközi konferenciára 
2014. január 21-én sor került. A tárgyalási keretet a tanács 2013. decemberi ülésén elfogad-
ta és az Európai tanács ezt követően megerősítette. magyar részről mindvégig támogattuk a 
csatlakozási tárgyalások mihamarabbi megkezdését szerbiával.

Az Európai tanács júniusi ülésén született döntés a koszovóval megkötendő stm tárgya-
lásainak megkezdéséről. A Bizottság tervei szerint a folyamat 2014 tavaszán lezárul. A stm 
koszovó európai perspektívájának intézményesített keretei teremti meg. Eredményesen foly-
tatódott az Eu és koszovó közötti vízumliberalizációs párbeszéd, valamint a jogállamiságról 
folytatott strukturált párbeszéd. koszovónak azonban további lépéseket kellett tennie a szer-
vezett bűnözés és korrupció elleni küzdelem, valamint a jogállamiság, a közigazgatás, a kisebb-
ségek védelme területén. magyar részről minden fórumon támogattuk az ország integrációs 
folyamatának előrehaladását.

montenegró integrációs folyamata jó ütemben halad, ehhez magyar részről politikai és sza-
kértői támogatást is nyújtunk. A 2012 júniusában megnyitott csatlakozási tárgyalások az úgy-
nevezett új megközelítés alapján zajlanak: a jogállamisággal és alapjogokkal foglalkozó fejezetek 
már a tárgyalási folyamat elején napirenden szerepelnek. A montenegrói joganyag átvilágítása 
2013. június végén lezárult, a Bizottság azóta sorban mutatja be a screening jelentéseket. tár-
gyalási fordulót 2013-ban először április 15-én tartottak, amikor megnyitották és egyidejűleg 
le is zárták az oktatás és kultúra fejezetet. A montenegrói törvényhozás 2013. július 31-én két-
harmados többséggel elfogadta az Eu által elvárt és a Velencei Bizottság ajánlásait figyelembe 
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vevő, az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét, szakmaiságát és politikamentességét biz-
tosítani hivatott alkotmánymódosító csomagot. Az alkotmánymódosítás is kellett ahhoz, hogy 
a 2013. december 18-ai tárgyalási fordulón napirenden szerepelhessen a jogállamisággal, va-
lamint a bel- és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó fejezet megnyitása. Ez alkalommal 
további három fejezet (közbeszerzés, vállalati jog, vállalkozás és iparpolitika) megnyitására is 
sor került. Ezzel a harmincöt tárgyalási fejezet közül kettő megnyitására és ideiglenes lezárá-
sára, valamint öt fejezet megnyitására kerülhetett sor.

macedónia teljesítménye a magas szintű csatlakozási párbeszéd (High level Accession Dialo-
gue – HlAD) keretei között elismerést érdemel. Ennek ellenére a jószomszédi kapcsolatok nyi-
tott kérdései (Bulgáriával) és a névvita (görögországgal), illetve az év eleji belpolitikai válságot 
lezáró márciusi politikai megállapodás végrehajtásának hiányosságai továbbra is akadályozzák 
az ország integrációs előrehaladását. Bár magyar részről a tárgyaláskezdést támogattuk, a ta-
nács decemberben arról döntött, hogy 2014 során ismét megvizsgálja, hogy a tagjelölt milyen 
eredményeket tud felmutatni a jószomszédi kapcsolatok javítása, a névvita rendezése és a bel-
politikai válság rendezését célzó március megállapodás végrehajtásában.

Albánia csatlakozási kérelmének 2009-es benyújtása óta a tagjelölti státuszra vár. kedvező fejle-
mény, hogy az albán törvényhozás 2013. május 30-án elfogadta azt a három jogszabályt, amelyet 
a Bizottság 2012 októberében a tagjelölti státusz elnyerésének feltételeként szabott meg. A törvé-
nyek elfogadása mellett a júniusi választások demokratikus normák szerinti lebonyolítása is megha-
tározó szempont volt a tagjelölti státusz majdani megadásához: a nemzetközi megfigyelő misszió 
értékelése szerint néhány eljárásjogi szabálytalanság és egy súlyos – de egyelőre nem bizonyítottan 
a választásokhoz kapcsolódó – incidens ellenére az albán parlamenti választások megfelelően zajlot-
tak. Az elért eredményeket a tanács decemberi következtetéseiben elismeri, és az elkötelezettség 
fenntartására szólít fel várakozással tekintve a tagjelölti státuszról 2014 júniusában meghozandó 
döntés elé. A tagállami viták során magyar részről a tagjelölti státusz megadása mellett álltunk ki.

ugyan az Eu továbbra is határozottan támogatja Bosznia-Hercegovina integrációs törekvé-
seit, a folyamat holtpontra jutott. A politikai pártok vezetőinek – füle bővítési biztos elkötele-
zett támogatása ellenére – az elmúlt évben sem sikerült megállapodásra jutnia az Emberi Jogok 
Európai Bírósága által a sejdić-finci ügyben hozott ítélet végrehajtása kapcsán, amely elenged-
hetetlen feltétele az Eu integrációs előrehaladásnak. Politikai konszenzus hiányában továbbra 
sincs megállapodás az Eu koordinációs mechanizmus viszonylatában sem. mivel az Eu értéke-
lése alapján ennek létrejötte nélkül fennáll a veszély, hogy az előcsatlakozási alapok nem érik el 
céljukat, a Bizottság döntése értelmében a 2012-es, valamint 2013-as iPA-keretből mindösz-
szesen 52 millió euró támogatást vontak meg, illetve csoportosítottak át, továbbá felfüggesz-
tették az iPA ii (2014–2020) Bosznia-Hercegovinára vonatkozó országstratégia kidolgozását. 
A belpolitikai feszültségek rendezése utat nyithatna a stm hatálybalépése előtt is, amely im-
már évek óta elhúzódó folyamat. Ehhez kapcsolódik, hogy Bosznia-Hercegovina mind ez idá-
ig elutasította a Horvátország csatlakozása miatt szükségessé vált stm adaptációját. magyar 
részről a feltételek teljesítésére ösztönöztük a bosznia-hercegovinai felet, valamint minden fó-
rumon felszólaltunk az országgal szembeni pénzügyi szankciók bevezetése ellen.
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törökország esetében szűk a mozgástér egyfelől a 2006 decembere óta az Ankarai megál-
lapodás kiegészítő Jegyzőkönyve diszkriminációmentes teljesítésének (közvetve a Ciprusi köz-
társaság elismerésének) hiánya miatt, másfelől pedig a Ciprus és franciaország által blokkolt 
fejezetek száma miatt. A regionális politika fejezet 2013. november 5-ei megnyitásával – közel 
negyven hónapos szünet után – eddig 14 fejezet megnyitására és ezek közül egy lezárására ke-
rült sor. kedvező és a kölcsönös bizalmat erősítő fejlemény, hogy törökország 2013. decem-
ber 16-án aláírta az Eu-törökország visszafogadási megállapodást. magyarország támogatja 
törökország csatlakozási folyamatát, ennek orbán Viktor miniszterelnök december 18-ai an-
karai látogatása is nyomatékot adott. megítélésünk szerint törökország európai elkötelezett-
sége és értékválasztása nemcsak a tagjelölt, hanem Európa érdeke is.

izland csatlakozási tárgyalásaiban előrehaladott szintet ért el, amikor az új kormány 2013 
tavaszán úgy döntött, hogy azokat nem folytatja. 2014-ben készül egy, az Eu-csatlakozási tár-
gyalások és az Eu-n belüli fejlemények értékeléséről szóló szakértői jelentés, amelyet az izlan-
di törvényhozás várhatóan 2014 tavaszán fog megtárgyalni. továbbra is kérdéses, hogy a je-
lentés parlamenti vitája alapján kiírnak-e népszavazást a csatlakozási tárgyalások folytatásáról.

8. intézményi kérdések

A 2009. december 1-jén hatályba lépett lisszaboni szerződés értelmében 2014. november 
1-jétől az Európai Bizottságnak a tagállamok számának kétharmadával megegyező tagból kell 
állnia, a szerződések szerint az Európai tanács egyhangúlag határozhat ennek megváltoztatá-
sáról. A lisszaboni szerződés ratifikálásáról tartott 2009-es írországi népszavazás sikerének 
előmozdítása érdekében az Európai tanács 2008-ban és 2009-ben kötelezettséget vállalt ar-
ra, hogy a szerződés hatálybalépése esetén a Bizottság összetétele tekintetében biztosítja az 
ún. egy ország/egy biztos elv fenntartását. Az Európai tanács 2013. májusi ülésén határoza-
tot fogadott el, amely biztosítja, hogy a 2014. november 1-jét követően hivatalba lépő Bizott-
ságban továbbra is minden tagállam képviselve lesz. A határozat értelmében az Európai tanács 
kötelezettséget vállalt arra is, hogy a későbbiekben megvizsgálja ennek a döntésnek a Bizott-
ság működésére gyakorolt hatásait, és megfontolja többek között annak módosítását vagy ha-
tályon kívül helyezését. Erre legkorábban a 2014. november 1-jén hivatalba lépő Bizottságot 
követő Bizottság kinevezése előtt kerülhet sor. 

A lisszaboni szerződés értelmében az Európai tanácsnak a 2014-es választásokat megelő-
zően döntést kellett hoznia az Európai Parlament új összetételéről. A döntés az állam- és kor-
mányfők által 2010-ben elfogadott azon átmeneti intézkedések megszüntetését szolgálta, ame-
lyek értelmében az EP létszáma a 2009–2014-es ciklus során – a szerződésekben rögzített 
létszámtól (751) eltérve – 766 főre emelkedhetett. Ezen átmeneti intézkedések oka, hogy a 
2009-es EP-választásokat a lisszaboni szerződés elhúzódó ratifikációs folyamata miatt még a 
nizzai szerződés rendelkezései alapján tartották. Az Európai tanács ezért úgy döntött, hogy 
az ilyen összetételben megválasztott (736 fős) EP létszámát növelve, biztosítja azon 12 tag-
állam EP-képviselői helyeinek számát is, amelyek esetében a lisszaboni szerződés a képvise-
lői helyek megnövelését írta elő. Az EP új összetételéről az Európai tanácsnak az EP kezde-
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ményezésére és vele egyetértésben kellett határoznia. Az EP 2013. március 13-án elfogadta 
a 2014-ben megválasztandó EP összetételéről szóló állásfoglalást, amelyet ezt követően a ta-
nács is megvitatott meg. Az EP jóváhagyását követően június 28-án elfogadott európai taná-
csi határozat értelmében 2014-től németország három, 11 tagállam – köztük magyarország 
– pedig egy-egy EP képviselői helyét elveszíti. A határozat szerint ezt az elosztást a 2019–
2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt, az EP kezdeményezése alapján felül kell vizsgálni: en-
nek során egy olyan rendszert kell létrehozni, amelynek segítségével a jövőben minden egyes 
EP-választás előtt tárgyilagos, igazságos, időtálló és átlátható módon oszthatók el a képvise-
lői helyek a tagállamok között, tiszteletben tartva a szerződésekben meghatározott intézmé-
nyi rendszer általános egyensúlyát.

Az európai uniós hatáskörök egyensúlyának értékelésére két tagállam – az Egyesült királyság 
és Hollandia – kezdeményezett átfogó felülvizsgálati folyamatot. A felülvizsgálatok deklaráltan 
egyik ország esetében sem irányulnak uniós hatáskörök visszavételére. A kezdeményezések 
ugyanakkor mindkét tagállam esetében az aktuális Európa-politikájukba ágyazottan, az uni-
óban képviselendő törekvéseik meghatározó elemét adják. Az Egyesült királyságban zajló és 
várhatóan 2014 őszéig tartó folyamat célja értékelni az egyes politikaterületeken érvényesülő 
uniós hatásköröket és azok brit érdekekre gyakorolt hatásait. kompetenciavizsgálatával Hol-
landia az egyes jogalkotási területek szubszidiaritás és arányosság elvének való megfelelőségét 
kívánta vizsgálni. Az értékelési folyamat eredményeiről szóló jelentést a holland kormány 2013 
júniusában tette közzé, hangsúlyozva, hogy a kormánynak nem célja az uniós alapszerződések 
módosítása. Hollandia 2013 novemberében az Általános ügyek tanácsán ismertette a kezde-
ményezést, jelezve: célja a kérdés uniós napirenden tartása és egy politikai párbeszéd elindítá-
sa, amelyre a 2014-es EP-választások során, majd azt követően az új Bizottság hivatalba lépé-
sekor látnak megfelelő alkalmat.

A Bizottság 2012 szeptemberében nyújtotta be az európai szintű politikai pártokra és a 
hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványokra vonatkozó rendelettervezetét, 2012 
novemberében pedig a költségvetési rendeletnek az európai politikai pártok és alapítványok 
finanszírozásáról szóló módosító javaslatát. A javaslatok célja az európai politikai pártok és eu-
rópai politikai alapítványok láthatóságának, ismertségének, működése hatékonyságának javí-
tása, valamint átlátható és elszámoltatható finanszírozási rendszer bevezetése. Az ír elnökség 
megkezdte a rendelettervezet részletes egyeztetését az EP-vel, amelyet a litván elnökség to-
vábbfolytatott és előzetes megállapodást ért el az európai politikai pártok és alapítványok be-
jegyzése és nyilvántartása, valamint a nyilvántartásból való törlés kapcsán. Az egyeztetések a 
görög elnökség alatt folytatódnak.

2013 nyarán zárult le az uniós tisztviselők alkalmazási feltételeit rögzítő személyzeti szabály-
zat átfogó, több éven át tárgyalt reformja, amelyre egyrészt a tisztviselők bérének és nyugdí-
jának, valamint az általuk fizetett egyes illetékek megállapítására vonatkozó szabályok 2012 
végi lejárta, másrészt a nehéz gazdasági helyzetre visszavezethető megtakarítási kényszerek 
miatt volt szükség. A megállapodás a magyar prioritások – a 2004 után csatlakozott tisztvise-
lők előmenetelének kérdése, a külföldi munkavégzés támogatásának megtartása és a földraj-
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zi egyensúly kérdése – kedvező érvényesülését eredményezte. A kompromisszum legközvet-
lenebb hatásaként – a gazdasági válságra tekintettel – 2013 és 2014 során befagyasztják az 
uniós alkalmazottak bérét és nyugdíját.

9. külkapcsolatok

a) Közös kül- és biztonságpolitika
magyarország 2013 folyamán is törekedett a keleti Partnerség és a nyugat-Balkán térségé-
re irányuló figyelem fenntartására. Ezen erőfeszítéseink támogatásában számíthattunk a V4-
országokra, amely csoport elnökségét 2013 júliusától magyarország tölti be. V4-elnökségünk 
első féléve alatt a külügyminiszterek két nyilatkozatot is elfogadtak ukrajnáról, illetve október 
30–31-én sikeres V4-nyugat-Balkán külügyminiszteri találkozóra került sor.

A magyar külpolitika és tágabb értelemben az Eu közös kül- és biztonságpolitikája számára 
stratégiai fontosságú volt az Eu keleti Partnerség (kP) programjának alakulása, a stabilitás és 
együttműködés erősítése szomszédságunkban, illetve az élenjáró kP-országok közelítése az Eu-
hoz. A „többet többért” elvet a gyakorlatban alkalmazva az Eu növelte a politikai és pénzügyi 
támogatást azon partnerek számára, amelyek elkötelezettek a reformok mellett. 2013. novem-
ber 28–29-én rendezték meg Vilniusban a kP 3. csúcstalálkozóját, amelyen parafáltuk a társu-
lási megállapodást és az annak részét képező mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapo-
dást (tm/DCftA) georgiával és moldovával, valamint vízumkönnyítési megállapodást írtunk alá 
Azerbajdzsánnal. ukrajna kivételével valamennyi kP-országgal kialakultak az Eu-val való intéz-
ményi kapcsolatoknak a partner ambíciószintjének és komfortzónájának megfelelő keretek. Be-
larusszal a jövőben tárgyalások kezdődnek a vízumkönnyítésről és sor kerül az Örményország-
gal fenntartott kapcsolatok kereteinek újragondolására is. A differenciálódás ellenére a kP egész 
térséget átfogó jellege fennmarad, ezt szolgálja egy közös kP gazdasági térség létrehozásának 
gondolata is. A vilniusi csúcstalálkozó azért volt csak részben sikeres, mert oroszország nyo-
mására Örményország a belorusz-orosz-kazah vámunióhoz történő csatlakozást választotta, 
majd egy héttel a csúcstalálkozó előtt az ukrán vezetés megszakította a társulási folyamatot. 

A nyugat-Balkán térségében a közös kül- és biztonságpolitika 2013-as „sikertörténete” a Belg-
rád és Pristina között Ashton főképviselő közvetítésével 2013. április 19-én elfogadott meg-
állapodás észak-koszovóról és a koszovói szerbségről. A két ország közötti dialógust magyar 
részről is következetesen támogattuk. 

2013-ban magyar részről is kiemelt figyelmet fordítottunk az észak-afrikai országokban 
(Egyiptom, líbia, tunézia) illetve a közel-keleten, mindenekelőtt szíriában zajló folyamatokra. 
A 2013. februári Európai tanács áttekintette a déli szomszédságpolitika aktuális kérdéseit és 
elkötelezte magát a kölcsönösen előnyös partnerség kialakítása mellett a demokratikus refor-
mokat felvállaló államokkal. A döntés szerint az Eu továbbra is támogatást nyújt a demokrati-
kus és gazdasági átmenet folyamataihoz. A régió országai stabilitása erősítésének fontosságát 
növelte, hogy az Eu déli határait érő menekülthullám minden korábbinál nagyobb méreteket 
öltött és drámai fordulatot vett. 
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A július 3-ai egyiptomi fordulatot követően az Eu áttekintette álláspontját és korlátozta az 
erőszakszervezetek által bevethető eszközök eladását Egyiptom számára. Az új alkotmányt 
2014. január 14–15-én népszavazás erősítette meg annak a politikai útitervnek a részeként, 
amely keretében a későbbiekben parlamenti választásokra is sor kerül. mindezzel Egyiptom re-
ményeink szerint teljesíti az Eu fő, politikai átmenetre vonatkozó elvárásait.

A közel-keleti békefolyamat újabb jelentős állomásaként 2013. augusztus 14-én amerikai 
közvetítéssel közvetlen tárgyalások indultak az izraeli és palesztin fél között. Az eddigiek vi-
lágossá tették, hogy a kilenc hónaposra tervezett, nyilatkozatcsend mellett zajló egyeztetések 
amerikai közvetítő szerep, áthidaló javaslatok és azok kikényszerítése nélkül nem lehetnek ered-
ményesek. A külügyek tanácsa decemberben a tárgyalások sikere esetére privilegizált partner-
ségi kapcsolatokat ajánlott a feleknek, amelyek tartalmát a későbbiek során határozzák meg.

A 2011 óta zajló szíriai polgárháború a Damaszkusz külvárosában augusztus 21-én végre-
hajtott vegyifegyver-támadással fordulóponthoz érkezett. Az Egyesült Államok katonai meg-
torlással fenyegette meg az Aszad-rezsimet, ennek eredményeképpen szíria lemondott vegyi 
fegyvereiről és a Vegyifegyver-tilalmi szervezet (oPCW) felügyelete alatt megkezdte azok szám-
bavételét és megsemmisítését. A viszonylag kedvező politikai légkörben megállapodás született 
arról, hogy a kormányerők és az ellenzék közötti régóta tervbe vett genf-2 konferenciát 2014. 
január 22-ei kezdettel rendezik meg. Az Európai unió a folyamatban egységesen és támogató-
an lépett fel, jelentős mértékben hozzájárulva a kibontakozó de-eszkalációhoz.

Az iráni nukleáris program kérdésében kedvező fejleményekre került sor, amelyek nagyban 
köszönhetőek a nemzetközi közösség (különösen az Eu és az usA) szigorú szankciós 
intézkedéseinek, illetve a rohani elnök augusztusi hivatalba lépése óta tapasztalható konstruk-
tívabb iráni hozzáállásnak. Az Ashton főképviselő és zarif iráni külügyminiszter által elnökölt 
tárgyalások november 24-én átmeneti eredménnyel zárultak. Az elfogadott közös akcióterv 
hat hónapos időtartamra szól, ami lehetővé teszi egy későbbi átfogó egyezmény kidolgozását. 
Az akcióterv értelmében a nukleáris tevékenység kapcsán meghatározott iráni vállalások telje-
sítése esetén az Eu és az usA ígéretet tettek az ország elleni szankciók korlátozott, ideiglenes 
és célzott könnyítésére. (2014. január 20-án a külügyek tanácsa elfogadta az uniós korlátozó 
intézkedéseknek a novemberi genfi átmeneti megállapodásban rögzített enyhítését, amely azon-
nal hatályba is lépett.)

Az Eu 2013-ban is folytatta a stratégiai partnerségek kiépítését a globális válság után átren-
deződő erőközpontok meghatározó szereplőivel a szektorális együttműködés mind szélesebb 
spektrumát felölelve. Ezek sorából kiemelendő az Eu-kína csúcstalálkozó, ahol a felek „Agen-
da 2020” címmel elfogadták az együttműködés főbb irányait kijelölő középtávú programot, 
továbbá az Eu-Japán csúcstalálkozó, ahol a felek közelebb kerültek az új stratégiai együttmű-
ködési megállapodásról és a szabadkereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalások lezá-
rásához. A rugalmasabb uniós álláspont kialakításában – japán felkérésre – hazánk is szerepet 
játszott. Új stratégiai szövetségről szóló nyilatkozat elfogadásával került sor az Eu, valamint a 
latin-amerikai és a karibi térség államainak csúcstalálkozójára (Eu-CElAC).
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Az Eu közös kül- és biztonságpolitikájában kiemelt fontosságú a diktatórikus rendszerekből 
a demokratikus átalakulás útjára lépett államok támogatása. magyarország ennek keretében 
többek között mianmarnak nyújtott segítséget saját történelmi tapasztalatainak megosztásá-
val, kapacitásbővítési igények kielégítéséhez történő hozzájárulásával, ösztöndíjak felajánlásával. 

Az Ensz-ben különleges megfigyelői státusszal rendelkező Európai unió 2013-ban is szoros 
együttműködésre törekedett a világszervezettel, jelentősen hozzájárult a válságok átfogó nem-
zetközi megoldásához (humanitárius, biztonsági, politikai, emberi jogi terület, jogállamiság, de-
mokratikus átalakulás, békefenntartás) olyan térségekben, mint szomália, Afrika szarva, ma-
li, száhel-övezet, afrikai nagy-tavak vidéke. Az alapvető emberi jogok érvényre juttatásának 
és a választási rendszerek erősítésének elősegítése, valamint a választások tisztaságának ellen-
őrzése céljából az Eu 2013-ban is számos országba küldött választási megfigyelő missziókat 
(mali, madagaszkár, guinea, nepál, Paraguay) több magyar választási megfigyelő részvételével. 

Decemberben lezárult az Európai külügyi szolgálat (Eksz) felülvizsgálatának folyamata, a 
témában tanácsi következtetéseket fogadtak el. mindenekelőtt a 2014. évi intézményi átala-
kulások (EP-választások, új Bizottság, új főképviselő) körüli bizonytalanságok nyomán a felül-
vizsgálat ambíciószintje igen alacsony maradt, a tagállamok elsősorban az intézmények közötti 
egyensúly és a szerződéses keretek tiszteletben tartása mellett érveltek. Az Eksz felülvizsgá-
latáról szóló újabb jelentését az Eu következő külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vár-
hatóan 2015 végéig terjeszti elő.

b) Közös biztonság- és védelempolitika
Az Európai tanács 2013. decemberi ülésén – a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta első 
alkalommal – az állam- és kormányfők átfogó vitát folytattak a közös biztonság- és védelem-
politika (kBVP) helyzetéről, továbbfejlesztésének irányairól, amelyben érintették a biztonság- 
és védelempolitika hatékonyságának és láthatóságának, az európai védelmi képességek és az 
európai védelmi ipar erősítésének kérdését. magyar részről a V4 elnökeként szorosan egyez-
tettünk a visegrádi partnerekkel, és mind a vita előkészítő szakaszában, mind az Európai ta-
nácson összehangoltan léptünk fel. fontos hangsúlyozni, hogy a decemberi Európai tanács in-
kább a folyamat elejének tekinthető, mint az elmúlt időszak lezárásának. A továbbiakban a 
tagállamoknak megfelelő szinten és rendszeresen kell foglalkozni a kBVP-val, biztosítva a fo-
lyamat politikai támogatását, valamint az Európai tanács következtetéseinek végrehajtását.

Az Európai unió 2013-ban sikeres évet zárt a kBVP-műveletek és -missziók terén. A kBVP 
testesíti meg az Eu leginkább kézzelfogható hozzájárulását a nemzetközi válságkezeléshez; a 
jelenleg 3 kontinensen 12 civil misszió és 4 katonai művelet keretében 7000 embert irányító 
Eu a nemzetközi válságkezelés fontos szereplőjévé vált. Hazánk támogatja a kBVP keretében 
végzett válságkezelési tevékenység továbbfejlesztését, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 
részt venni mind az Eu-vezette civil és katonai missziókban (jelenleg több mint 200-an telje-
sítenek szolgálatot, elsősorban Bosznia-Hercegovinában és koszovóban), mind az ezek haté-
konyságát célzó képességfejlesztési kezdeményezésekben.
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Az EuJust lEX irak integrált jogállamisági misszió 2013 végén befejezte tevékenységét, és 
a képzési tevékenységet 2014. második felétől előreláthatólag az Európai Bizottság (fejlesztési 
Együttműködési Eszköz) programja veszi át. A magyar misszióvezető, Huszár lászló bv. dandár-
tábornok kiemelkedően vezette a missziót, amelyben magyarország jelenleg négy fővel vesz részt.

Az EuPol Afganisztán rendőri misszió fő feladata egy hatékonyan működő afgán rendőrség 
felállításának támogatása (képzés, tanácsadás, mentoring), a közigazgatás-építés, és ezáltal a 
jogállamiság erősítése. A misszióban nyolc magyar rendőr teljesít szolgálatot.

2013. február 28-án katonai kiképző misszió indult maliban (Eutm mali). A műveletben, 
amely a mali fegyveres erők számára nyújt szakértői, tanácsadói tevékenységet, valamint har-
coló alakulatok (négy zászlóalj) kiképzésében vesz részt, jelenleg négy magyar teljesít szolgá-
latot (a művelet hat hónapos első rotációjában további hatfős mesterlövész-kiképzőcsoporttal 
vettünk részt). Az Eksz 2013 márciusában javaslatot tett egy polgári misszió létrehozására 
maliban, amelyről jelenleg is folyik a gondolkodás tagállami körben. 

A 2010 óta ugandai helyszínnel működő, a szomáliai hadsereg kiképzését végző Eutm somalia 
kiképző misszió 2013 során fokozatosan áthelyezte tevékenységét a szomáliai fővárosba, moga-
dishuba. A felajánlott négy magyar katonából kettő teljesített ténylegesen szolgálatot a misszi-
óban, a felajánlott kétfős mentorcsoport lehívása a biztonsági helyzet miatt 2014-re tolódott.

Az EuBAm líbia határőrizeti misszió 2013 májusában indult el, célja az ország képessé té-
tele saját szárazföldi, légi és tengeri határainak ellenőrzésére, valamint segítségnyújtás egy in-
tegrált nemzeti határőrizeti stratégia megalkotásában. Az ország belbiztonsági helyzetének 
romlása és a központi hatalom gyengesége negatívan hat a mandátum végrehajtására. A misz-
szióban várható magyar részvétel.

A külügyek tanácsa októberben következtetéseket fogadott el az Eufor AltHEA (Bosznia-
Hercegovina) végrehajtó mandátumának meghosszabbítása mellett. Jelenleg 160 magyar ka-
tonával veszünk részt a 840 fős misszióban, így törökország és Ausztria után a harmadik leg-
nagyobb hozzájáruló nemzet vagyunk. A hozzájárulásunk gerincét kitevő manőverszázad az év 
első felében itthonról adott közepes készenlétű tartalékszolgálatot, júliusban pedig újra letele-
pültek a műveleti területre. A koszovói civil jogállamisági misszióban (EulEX kosovo) tovább-
ra is 40 fő körül alakult a magyar hozzájárulás. A misszió – 2014 júniusában lejáró – mandá-
tumának meghosszabbításáról, valamint a létszám csökkentéséről és a végrehajtói mandátum 
korlátozásának mértékéről még egyeztetések zajlanak az uniós fórumokon.

Az EusEC rD Congo misszióban 2013. szeptember végéig két katonai szakértőnk dolgo-
zott, az október 1-jétől érvényes új mandátum alatt a magyar részvétel egy főre csökkent. A 
georgiai megfigyelő misszióban (Eumm georgia) hét szakértővel veszünk részt.

A moldáv-ukrán határon felállított nemzetközi támogató misszióban (EuBAm moldova/uk-
rajna) három magyar rendőr vett részt 2013-ban.
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A tagállamok az EunAVfor Atalanta (szomália) stratégiai felülvizsgálata kapcsán egyetér-
tettek a művelet mandátumának két évvel, 2016. decemberig történő meghosszabbításával.

A külügyek tanácsa 2013. decemberi ülésén elfogadott következtetéseiben a tanács meg-
erősítette annak lehetőségét, hogy az Eu megvizsgálja a közép-afrikai köztársaság stabilizáci-
óját célzó eszközök bevetését, beleértve a polgári és katonai kBVP-eszközöket is.

Az elmúlt év legfontosabb üzenete, hogy a védelem fontos, és Európa biztonsága érdeké-
ben új lendületet kell adnunk a közös biztonság- és védelempolitikának. magyarország abban 
érdekelt, hogy a kBVP egyre hatékonyabb eszközzé váljon. Egy erős Európa része szeretnénk 
lenni, amely képes érvényesíteni az érdekeit és kezelni a kihívásokat; ez nem képzelhető el ha-
tékony közös biztonság- és védelempolitika nélkül. érdekünkben áll, hogy az európai államok 
csökkentsék lemaradásukat az Egyesült Államoktól a katonai képességek területén, hiszen ez-
zel a transzatlanti kapcsolatrendszert is erősítjük. Hazánk különös hangsúlyt fektet a kBVP ke-
retein belül a partnerség szomszédsági aspektusaira, a szorosabb Eu-nAto együttműködésre, 
az európai védelmi ipar megerősítésére és azon belül is a regionális összefogás fontosságára.

c) Kereskedelempolitika
Az Eu kétoldalú szerződéses kereskedelmi kapcsolatrendszerét illetően 2013 legfontosabb 
fejleménye az Egyesült Államokkal és Japánnal tervbe vett átfogó szabadkereskedelmi egyez-
mények tárgyalásának megkezdése. mindkét partnerrel három-három előkészítő jellegű tár-
gyalási fordulót követően 2014-ben a piacra jutási ajánlatok cseréjével érdemibb szakaszba ér-
nek az egyeztetések. A tárgyalások sikerre vitele várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe. 

Az unió az elmúlt év nyarán lezárta a társulási megállapodások részét képező szabadkeres-
kedelmi egyezmények tárgyalását moldovával és georgiával. A keleti Partnerség novemberi vil-
niusi csúcstalálkozóján parafált egyezmények aláírására 2014-ben kerülhet sor. Ezt követi majd 
a kereskedelmi rendelkezések ideiglenes alkalmazása.

Az unió 2013-ban megkezdte a kolumbiával és Peruval, valamint a társulási megállapodás 
részeként közép-Amerikával aláírt szabadkereskedelmi megállapodások alkalmazását.

2013 októberében sikerült lezárni a szabadkereskedelmi tárgyalásokat kanadával és parafálták 
a szingapúrral kitárgyalt egyezményt. mindkét megállapodás aláírásának céldátuma 2014.

Az Eu-kína csúcstalálkozó novemberben döntött arról, hogy a felek tárgyalásokat kezde-
nek egy átfogó kétoldalú beruházási megállapodás létrehozásáról és tervbe vették a földrajzi 
eredetnevek oltalmát célzó bilaterális megállapodásról folytatott tárgyalások mielőbbi lezárá-
sát. A beruházási egyezmény a beruházásvédelem mellett a piacnyitás területét is lefedi majd.

A kereskedelmi Világszervezet (Wto) 2013. decemberi miniszteri értekezletén döntéscso-
magot fogadott el, amelynek legfontosabb eleme a nemzetközi kereskedelem bürokratikus aka-
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dályainak leépítését célzó, ún. kereskedelemkönnyítési megállapodás tartalmi elemeit rögzíti. 
A csomagot kisebb jelentőségű mezőgazdasági és a fejlődő, különösen a legszegényebb orszá-
gok érdekeit szolgáló döntések egészítik ki. A 2014 júliusáig véglegesítendő kereskedelem-
könnyítési egyezmény a Wto keretében létrehozandó első multilaterális megállapodás lesz. A 
tárgyalások sikerre vitele a gazdasági szereplőknek kínált konkrét gazdasági hasznon túl meg-
erősíti a Wto tárgyalási funkciójának hitelességét és reményt ad arra, hogy a multilaterális ke-
reskedelmi szabályrendszert sikerülhet a megváltozott világgazdasági realitásokhoz igazítani. 

d) Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás
Az Eu nemzetközi fejlesztési együttműködési (nEfE) politikáját 2013-ban áthatotta az a tö-
rekvés, hogy a 2015 utáni globális fejlesztési és fenntartható fejlődési (post-2015) keret és 
célok kialakítására irányuló nemzetközi folyamatokban az unió meghatározó szereplő lehes-
sen. Az Eu-fellépéshez keretmandátumot adó tanácsi következtetéseket az ír elnökség idején 
– a fejlesztési, majd a környezetvédelmi miniszterek általi elfogadást követően – a téma hori-
zontális jellege okán 2013. június 25-én az Általános ügyek tanácsa hagyta jóvá. A post-2015 
témakör integráns részeként 2013. december 12-én a fejlesztési miniszterek tanácsi követ-
keztetéseket fogadtak el a fejlesztés és a fenntartható fejlődés 2015 utáni finanszírozásának 
egységes megközelítéséről. A közös uniós gondolkodásba és tervezésbe magyarország mind-
végig aktívan részt vett, hozzáadott értéket képezve azáltal is, hogy 2013. márciusi megala-
kulása óta társelnöki szerepet töltünk be a fenntartható fejlődési célok kidolgozásával foglal-
kozó kormányközi tárgyalásoknak keretet adó Ensz nyílt munkacsoportban (open Working 
group on sustainable Development – oWg).

Az uniós nEfE középtávú tervezése szempontjából jelentős fejleményként a litván elnökség 
idején az Európai Bizottság és az Európai külügyi szolgálat bemutatta az Eu közös költségve-
téséből a 2014–2020 közötti időszakra szóló nemzetközi fejlesztési támogatásokra vonatko-
zó elképzeléseit, amelyek az Eu fejlesztéspolitikájának jövőbeli irányait kijelölő, 2012-ben el-
fogadott ún. Változtatás Programját ültetik át a gyakorlatba.

Az ír elnökség idején megszületett a tanácson belüli részleges általános megközelítés a lisz-
szaboni szerződés 214. cikke alapján létrehozandó európai önkéntes humanitárius segítség-
nyújtás hadtestről (EVHAC). Az elnökség során megindult az európai humanitárius konszen-
zus végrehajtásának átfogó értékelése is, továbbá az Európai Bizottság közleménye nyomán a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség témájának feldolgozása, először tanácsi következ-
tetések, majd konkrét végrehajtási terv formájában. A litván elnökség során lezajlottak az EV-
HAC-kal kapcsolatos trilógusok, és a sikeres egyeztetéseket követően elfogadták a jogszabály-
tervezetet, megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy a program 2014-ben elindulhasson és 
abban magyar önkéntesek, szervezetek is részt vehessenek.
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iii. az uniós tagságból eredő lehetőségek kihasználása és kötelezettségek teljesítése

1. a külkereskedelmi forgalom alakulása 2013-ban

A jelentés összeállításakor rendelkezésre álló (2013 első három negyedévére vonatkozó) ada-
tok szerint a magyar külkereskedelmi termékforgalom volumenében az export terén 3,6%-os, 
az import tekintetében 4,1%-os növekedés mutatkozott. Az export 77%-át, az import 71%-
át bonyolítottuk le az Európai unió tagállamaival. Az Eu-ba irányuló magyar kivitel volumene 
2,9%-kal, az onnan érkező behozatalé 3,3%-kal haladta meg a 2012 hasonló időszakának ada-
tait. külkereskedelmi egyenlegünk aktívuma az Eu tagjaival szemben 2258 mrd forintot tett 
ki, amely 2%-os bővülést jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

legfőbb külkereskedelmi partnerünk mindkét irányban németország, továbbá a kivitel tekinteté-
ben sorrendben: románia, Ausztria, szlovákia, olaszország; a behozatal tekintetében: oroszország, 
Ausztria, kína, szlovákia. 2012 azonos időszakához képest a legnagyobb exportnövekményünk 
németország és az Egyesült Államok, míg az importban mexikó és Csehország viszonylatában 
keletkezett. A legnagyobb csökkenés az export esetében szlovákiával és romániával, míg az im-
port esetében Ausztriával és a koreai köztársasággal folytatott külkereskedelmünkben történt.

A szolgáltatások esetében a kivitel értéke 2,3%-kal, a behozatalé 1,5%-kal növekedett. A 
szolgáltatások külkereskedelmének többlete 925 mrd forint (3,1 mrd euró), amely a 2012-
es aktívumot 4,4%-kal múlja felül. A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom közel 70%-át bo-
nyolítottuk le az Eu-tagállamokkal. Az export és import értéke az előző év azonos időszaká-
hoz képest csak kismértékben változott, az egyenleg 496 mrd forintot tett ki, amely 2,1%-kal 
kevesebb, mint 2012 azonos időszakában.

2. a közösségi alapok, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési  
támogatások felhasználása 2013-ban

A kohéziós Alapból 1,5 mrd eurós közösségi támogatás állt rendelkezésre a 2000–2006-os 
időszakban. A források eredeti felhasználásának határideje 2010. december 31. volt, azonban 
egyes projektek esetében a határidőt meghosszabbították. Az uniós forráshoz rendelt hazai 
forrást is figyelembe véve összesen 2,474 mrd eurónyi közlekedési és környezetvédelmi célú 
fejlesztés kezdődött el, 9 közlekedési és 25 környezetvédelmi projekt kivitelezése valósul meg. 
A kohéziós Alap kifizetései 2013 végére a teljes keret 97%-ánál tartottak a projektek teljes 
költségére vonatkoztatva. szektorok szerint ez az arány a közlekedésnél 96%, a környezet-
védelem esetében pedig 100%. 2013-ban 1,9 mrd ft kifizetésére került sor a kohéziós Alap-
ban, ez mind a környezetvédelmi szektorban jutott el a projektgazdákhoz.

Az aktuális nemzeti stratégiai referencia keret (nsrk) forrásai a 2007–2015 közötti időszak-
ban állnak rendelkezésre. A források a hazai társfinanszírozással együtt, 280-as euró–forint-árfo-
lyamon számolva meghaladják a 8200 mrd forintot. Az nsrk keretében meghirdetett pályázati 
és kiemelt projekt konstrukciókra mintegy 125 ezer projektjavaslatot nyújtottak be a pályázók, 
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ebből több mint 61 ezer esetben került sor a támogatási szerződés megkötésére. 2013 végére a 
leszerződött támogatás összege meghaladta a 8500 mrd ft-ot, míg a kifizetések összege megha-
ladta az 5000 mrd ft-ot. Ebből több mint 1700 mrd ft 2013-ban jutott el a projektgazdákhoz.

A kormány emellett 58 nagyprojekt Európai Bizottsághoz történő benyújtását támogatta, 
ezek közül a Bizottság 28-at hagyott jóvá. A pénzügyi alapokon belül (mikrohitelprogram, kkv-
hitelprogram, kockázatitőke-alapok, portfóliógarancia) a pénzügyi közvetítők és az ügyfelek 
között közel 16 700 ügylet született több mint 165 mrd ft értékben.

Az nsrk végrehajtása kapcsán hazánk az Eu tagállamainak élmezőnyében foglal helyet, ma-
gyarország hívta le 2013 végéig a hatodik legtöbb forrást az uniótól.

Az európai területi együttműködés keretében a 2007–2013-as időszakban magyarország 
hét határmenti, két transznacionális és egy interregionális programban vesz részt. Hazánknak 
és a szomszédos országoknak együtt a határmenti, transznacionális és interregionális progra-
mokban – az operatív programban meghatározott allokáció alapján a technikai segítségnyúj-
tással együtt – összesen mintegy 1136 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre az Európai 
regionális fejlesztési Alapból (ErfA), az Előcsatlakozási támogatási Eszközből (iPA) és az Eu-
rópai szomszédsági és Partnerségi Eszközből (EnPi).

Az ErfA-programok kapcsán a magyarország-románia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében a teljes allokációból (mintegy 220 millió euró) eddig 102,3 millió euró kifi-
zetésére került sor. A magyarország-szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program kere-
tében a teljes 176 millió eurós programallokációból eddig 87 millió euró kifizetésére került sor. 
Az Ausztria-magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében az eddig meg-
ítélt ErfA-támogatás meghaladja a 77 millió eurót, amiből 36,1 millió euró került kifizetésre. 
A szlovénia-magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében eddig 29,1 
millió euró értékben ítéltek meg támogatást a projektgazdáknak és 16,7 millió eurót fizettek 
ki. Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozásával a magyarország-Horvátország Határon Át-
nyúló Együttműködési Program is ErfA-finanszírozásúvá vált, eddig mintegy 48,7 millió euró 
összegben került sor támogatás megítélésére. mindemellett 3 millió euró lekötéséről döntött 
a Program közös monitoring Bizottsága a legutóbbi ülésén a visszamaradó és a csatlakozás 
kapcsán megítélt addicionális forrásból. A programban eddig 20,5 millió euró került kifizetésre. 
A Délkelet-Európai transznacionális Együttműködési Program esetében 204 millió euró ErfA-
összeget ítéltek meg támogatásként, és 101,7 millió eurót fizettek ki, míg a közép-Európai 
transznacionális Együttműködési Program vonatkozásában a 240 millió eurós keretből 240 
millió eurót ítéltek meg, és 105,2 millió került kifizetésre. Az intErrEg iVC interregionális 
Együttműködési Program keretében az eddig megítélt támogatás összege 313 millió euró, le-
fedve a teljes allokációt. Ebből kifizetésre került 178 millió euró.

Az iPA-programok esetében a magyarország-szerbia iPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Programnál a teljes kiírt keretösszeget, 50,2 millió eurót már odaítélték a projektgazdáknak, 
amelyből eddig 28,1 millió euró támogatás kifizetése történt meg.
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Az EnPi-forrásból finanszírozott magyarország-szlovákia-románia-ukrajna Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program keretében 60 millió eurót már megítéltek, és ebből mintegy 40,4 
millió euró kifizetése is megtörtént. 

A svájci-magyar Együttműködési Program keretében 124 millió svájci frankra lehetett pá-
lyázni, amelyet 2012. június közepéig teljesen sikerült lekötni támogatásként. Eddig projektekre 
10,41 mrd ft kifizetése történt meg, amely a technikai segítségnyújtásra kifizetett összegeken 
kívül tartalmazza az előleget, illetve a központi költségvetési forrásból finanszírozott önerőt is.

Az Egt (Európai gazdasági térség) és norvég finanszírozási mechanizmusok 2009–2014-
es időszaka tekintetében 2013 folyamán került sor a donor országokkal kötött együttműkö-
dési megállapodásokban meghatározott 12 program jóváhagyására, ezzel megkezdődhetett a 
programok végrehajtása. A 2009–2014-es ciklusban a donor országok 153,3 millió eurót bo-
csátanak magyarország rendelkezésére, amelyből a donor országok költségeinek levonását kö-
vetően a nettó hozzájárulás 141,8 millió euró. A 12 támogatott program közül 9 valósul meg 
a hazai intézményrendszer koordinálásával, felügyeletével, további három program végrehaj-
tásáért közvetlenül a donor országok felelnek. A kilenc, hazai intézményrendszer által koordi-
nált program közül négy program tekintetében indult meg a pályáztatás 2013 nyarától. 2013 
végén a végrehajtás pénzügyi státusza:

Teljes allokáció (donor 
hozzájárulás+nemzeti  

társfinanszírozás összege, a donor 
által kezelt források nélkül)

Kiírásban 
meghirdetett 

keret

Kötelezettségvállalás 
a teljes allokációra

Kifizetés

Mrd 
euró 0,14 0,04 0,01 0,001

2013-ban mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások címén összesen 681,3 mrd ft ke-
rült kifizetésre. Az Eu társfinanszírozással működtetett piaci támogatások keretében az isko-
latej-támogatásra (igyál tejet Program) 2,4 mrd ft, az iskolagyümölcs Programra 1,8 mrd ft, 
a magyar méhészeti nemzeti Programra 1,1 mrd ft, az állatbetegségek és zoonózisok felszá-
molására 930,9 millió ft, a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (tész) műkö-
dési alapjainak finanszírozására 10,6 mrd ft került kifizetésre hazai, illetve Eu-s forrásból. Az 
Eu társfinanszírozásával megvalósuló programok legjelentősebb tétele, a Darányi ignác Prog-
ram 207,8 mrd ft-ot, a Halászati operatív Program mintegy 1,8 mrd ft-ot tett ki.

Az Eu által közvetlenül folyósított támogatások egyik részét a belpiaci, a külpiaci intézkedé-
seket, valamint az intervenciót átfogó piaci támogatások alkotják, másik részét pedig az egy-
séges területalapú támogatás (sAPs), valamint a hozzá kapcsolódó elkülönített és különleges 
támogatások. A sAPs keretében 321,4 mrd ft került a termelőknek átutalásra. Ezenfelül a te-
rületalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatásra 11,5 mrd ft-ot, az elkülö-
nített zöldség-gyümölcs támogatásra 1,3 mrd ft-ot, elkülönített bogyós gyümölcs támogatás-
ra 109,7 millió ft-ot fizetett ki a Vidékfejlesztési minisztérium. A zöldség-gyümölcs és dohány 
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szerkezetátalakításra 9,4 mrd ft, kérődző szerkezetátalakításra 13,4 mrd ft került felhaszná-
lásra. A különleges támogatások keretében a tejágazat 19,2 mrd ft, a rizs ágazat 354,2 mil-
lió ft forráshoz jutott. 

3. az uniós jog alkalmazásával összefüggő kérdések

Az Európai Bizottság az uniós joganyag tagállami átültetésének, illetve végrehajtásának ellen-
őrzése körében kötelezettségszegési eljárást indíthat egy tagállam ellen, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy az adott tagállam nem felel meg az uniós jogból fakadó kötelezettségeinek. A kö-
telezettségszegési eljárások számára és állapotára vonatkozóan minden esetben csak „pillanat-
felvétel” adható, egyrészt mivel az uniós jogszabályok által meghatározott átültetési határidők 
és a nemzeti jogalkotás befolyásolják a tagállami kötelezettségek teljesítésének állását, más-
részt pedig a Bizottság havi rendszerességgel dönt az eljárások indításáról, illetve lezárásáról.

A Bizottság egyfelől az uniós jogszabályok nemzeti jogba való átültetése bejelentésének hiá-
nya miatt indít kötelezettségszegési eljárást. Ezek az eljárások az uniós jogszabály átültetési ha-
táridejének lejártát követően automatikusan, két hónapon belül indulnak meg. A Bizottság ma-
gyarországgal szemben 2013-ban 21 új eljárást indított. A magyarországgal szemben 2013-ban 
folyamatban levő – 2013-ban vagy ezt megelőzően bejelentés hiánya miatt indult – kötelezett-
ségszegési eljárások közül 23 ügyet lezárt. Az átültetés hiánya miatt indított, folyamatban levő 
eljárások száma 2012. december 31. és 2013. december 31. között 18-ról 16-ra csökkent.

A Bizottság a magyarországgal szemben bejelentés hiánya miatt indított kötelezettségszegé-
si eljárások közül a hulladék-keretirányelv átültetése bejelentésének hiánya miatt – 2011-ben
indított és 2012-ben az Európai Bíróság elé utalt – eljárásban 2013-ban elállt keresetétől.  
A Bizottság 2013-ban nem utalt újabb bejelentés hiánya miatt indított kötelezettségszegési ügyet 
az Európai Bíróság elé. 

Magyarországgal szemben jogszabályok átültetése bejelentésének  
hiánya miatt folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma és megoszlása

(2013. december 31-ei állapot)

Hivatalos felszólítás Indokolt vélemény Bírósági eljárás Összesen

12 4 0 16

A Bizottság a tagállami átültetés uniós jognak való meg nem felelése esetén tartalmi kötele-
zettségszegési eljárást indít. 2012. december 31-én 24 tartalmi eljárás volt folyamatban ma-
gyarországgal szemben, míg 2013. december 31-én 20.

Az Európai Bizottság 2013-ban összesen 10 új tartalmi kötelezettségszegési eljárást indított 
magyarországgal szemben, amelyek közül kettőt 2013-ban le is zárt. A 2012. december 31-ei 
állapothoz képest megállapítható, hogy a Bizottság a 2012-ben folyamatban levő kötelezett-
ségszegési eljárások közül 2013-ban hét esetben nem léptette további szakaszba az eljárást, 
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és kilenc eljárást lezárt. A Bizottság 2013-ban így összesen 11 tartalmi kötelezettségszegé-
si eljárást zárt le magyarországgal szemben. Ezek között a Bizottság lezárta az élőhely-védel-
mi irányelv rendelkezéseinek magyarországi végrehajtására, az egyes köz- és magánprojektek 
környezeti hatásvizsgálatának szabályaira, valamint a tojótyúktartás minimumkövetelményei-
re vonatkozó kötelezettségszegési eljárásokat.

Magyarországgal szemben uniós jogszabály nem megfelelő átültetése  
miatt folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma és megoszlása

(2013. december 31-ei állapot)

Hivatalos felszólítás Indokolt vélemény Bírósági eljárás Összesen

12 5 3 20

A tartalmi kötelezettségszegési eljárásokat megelőző eljárásként a Bizottság ún. Eu Pilot-
rendszert működtet, amelyben 2012 óta minden tagállam részt vesz. Az Eu Pilot eljárások cél-
ja az uniós jog alkalmazásában mutatkozó feltételezett tagállami hiányosságok feltárása és azok 
megoldása a kötelezettségszegési eljárás megindításának elkerülése érdekében. Azáltal, hogy a 
rendszerben immár minden tagállam részt vesz, a Bizottság az Eu Pilotrendszert általános infor-
mációcserére is használja. A 2013-ban magyarországgal szemben megindított új kötelezettség-
szegési eljárások mindegyikét Eu Pilot eljárás előzte meg, ugyanakkor az Eu Pilot ügyek jelen-
tős részét sikerül megoldani anélkül, hogy kötelezettségszegési eljárás megindítására kerülne sor.

kötelezettségszegési eljárás keretében 2013-ban a Bizottság magyarországgal szemben két 
ügyben döntött az Európai Bíróság elé utalásról: a pálinka magán- és bérfőzésére vonatko-
zó jövedékiadó-szabályok kapcsán indult eljárásban, valamint a magyar szabadidő-, pihenő- és 
étkezési utalványokra vonatkozó szabályozás tárgyában indult eljárásban, ez utóbbi esetében 
azonban a keresetlevél benyújtására még nem került sor.

Az Európai Bíróságnak a távközlési ágazatban az ún. engedélyezési irányelvvel összeegyez-
tethetőnek nyilvánított egyes adófajták tekintetében hozott ítéleteit követően a Bizottság el-
állt a keresetétől a magyar különadó törvény távközlési ágazatot érintő rendelkezéseinek uniós 
joggal való összeegyeztethetősége tárgyában indított eljárásban. A Bizottság a Bíróság ítéle-
tének megfelelően a távközlési adó, valamint a távközlési különadó uniós joggal való össze-
egyeztethetősége tárgyában magyarországgal szemben indított további kötelezettségszegési 
eljárásokat is megszüntette.

A Bizottság 2013-ban lezárta a bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati jogviszonya felső 
korhatára csökkentésének uniós jogba ütközése tárgyában indított eljárást, amelyben az Európai 
Bíróság 2012. november 6-án hirdette ki a magyarországot elmarasztaló ítéletét. A Bizottság a 
kötelezettségszegési eljárás lezárásáról hozott döntésében megállapította a Bíróság ítéletének 
való teljes megfelelést. továbbra is folyamatban van a magyar adatvédelmi biztos függetlensé-
gének állítólagos megsértése miatt indított kötelezettségszegési eljárás, amit a Bizottság 2012-
ben utalt az Európai Bíróság elé.
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A magyarország által indított bírósági eljárások közül kiemelhető a Bizottság által a gyü-
mölcs- és zöldségtermesztő ágazatban a termelői szervezeteknek 2010-ben kifizetett nemzeti 
pénzügyi támogatás megtérítésével kapcsolatban 2013-ban indított megsemmisítési kereset. 
A „vinohradnícka oblast’ tokaj” szlovák eredetmegjelöléssel kapcsolatos perben a törvényszék 
2012-ben elutasította magyarország megsemmisítési keresetét azon az alapon, hogy az eljárás 
tárgyát képező vitatott bejegyzés nem váltott ki joghatást, így nem tartozik a törvényszék által 
vizsgálható jogi aktusok körébe. Az ítélet ellen magyarország 2013-ban fellebbezést nyújtott be.

2013-ban több, magyarország szempontjából fontos jogvita is lezárult. Így a törvényszék 
megsemmisítette a géntechnológiával módosított Amflora burgonya forgalomba hozatalát en-
gedélyező, magyarország által megtámadott bizottsági határozatokat, valamint a Bíróság rész-
ben marasztaló ítéletet hozott az első vasúti csomag átültetése tárgyában hazánk ellen indult 
kötelezettségszegési ügyben.

A magyar bíróságok 2013-ban is nagy számban, 15 ügyben kezdeményeztek előzetes dön-
téshozatali eljárásokat az Európai Bíróság előtt. Ezek közül kiemelésre érdemes a kúria ál-
tal a devizahitel-szerződésekben szereplő ún. árfolyamrés kérdésében kezdeményezett eljárás, 
amelyben 2014 tavaszán várható ítélet. A 2013-ban lezárult magyar előzetes döntéshozatali 
eljárások közül kiemelendő a köztisztviselők és kormánytisztviselők indokolás nélküli felmenté-
sére vonatkozó szabályozás kapcsán indult eljárás, amelyben az Európai Bíróság hatáskörének 
hiányát állapította meg, kizárva ezzel a szabályozásnak az Európai unió Alapjogi Chartájának 
való megfelelés szempontjából való vizsgálatát. 2013-ban került sor tárgyalásra a kiskereske-
delmi különadó uniós joggal való összeegyeztethetőségét érintő előzetes döntéshozatali eljá-
rásban, amelyben ítélet ugyancsak 2014 tavaszán várható.

4. az uniós tagsággal összefüggő lakossági tájékoztatás

Az Európai Bizottság magyarországi képviselete, az Európai Parlament tájékoztatási iro-
dája és a külügyminisztérium együttműködésében – az Európai Bizottság finanszírozásá-
ban az ún. igazgatási partnerség (management Partnership) keretében – három projekt va-
lósult meg 2013-ban:

A „mi lenne, ha nem lenne Eu” (cost of non-Eu) témában meghirdetett, bruttó 125 000 eu-
ró költségvetésű komplex médiakampányra február-márciusban került sor „Az én Európám” 
címmel. A televíziós, rádiós és online (weboldal, facebook) elemeket és rendezvényeket egya-
ránt alkalmazó kampány fő üzenete az volt, hogy az európai és a nemzeti identitás nem zárja 
ki, hanem kölcsönösen feltételezi és erősíti egymást.

közel 800 borsodi és szabolcsi diák vett részt a „mi vagyunk Európa!” (www.mivagyunkeu-
ropa.hu) program különböző uniós versenyein (rajzverseny, Eu-s vetélkedő, esszéverseny, di-
ák-közvélemény-kutatás) 2013 tavaszán. Az 50 000 euró költségvetésű projekt észak-magyar-
ország hátrányos helyzetű kistérségeiben valósult meg. Az esszéverseny győztesének osztályát 
a külügyminisztériumban győri Enikő Eu-ügyekért felelős államtitkár fogadta szeptemberben.

A harmadik évébe lépő „szóval?!” program (költségvetés: 175 000 euró) a népszerű, két-
fordulós országos középiskolás vitaverseny mellett kétnapos felkészítő tanár-, disputabíró-, 
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mentorképzést, négynapos nyári tábort és öt „Vita Akadémia” foglalkozást is tartalmazott.  
A vetélkedő és a képzések célja, hogy fejlessze a középiskolás korosztály vitakultúráját, érvelő-
elemző gondolkodásmódját, tanáraik módszertani ismereteit, illetve hozzájáruljon az európai 
uniós ismeretek terjesztéséhez és a hazai disputamozgalom megerősítéséhez. A hét regionális 
és a kétnapos budapesti döntőn 146 háromfős csapat mérte össze tudását. A projekt kereté-
ben valósult meg az egynapos Disputa fórum konferencia és a Disputa kerekasztal-sorozat is.

A Bizottság 2013-ban úgy döntött, hogy megszünteti a tagállamokkal az igazgatási part-
nerség-keretben folytatott együttműködést. A 2014-es költségvetésükben már nem irányoz-
tak elő forrást ennek finanszírozására, így a jövő évben az idei keretből meghirdetett pályáza-
tok végrehajtása várható, újak kiírására nem fog sor kerülni.

A külügyminisztérium szervezésében vagy részvételével megvalósult egyéb programok:
Az Eu-ban 2013 a polgárok európai éve volt: a külügyminisztérium látta el az európai te-

matikus év nemzeti összekötőjének szerepét. Az év célja az európai polgársággal járó jogok és 
lehetőségek széles körű megismertetése volt, továbbá az, hogy tudatosítsa az állampolgárok-
ban az Eu demokratikus döntéshozatalában való részvétel lehetőségeit (EP-választások, petí-
ciós jog, állampolgári kezdeményezés stb.). A tematikus év üzeneteinek megjelenítésére több 
mint harminc különböző rendezvényen került sor. többek között a nyári-őszi kulturális és mű-
vészeti fesztiválokon (kapolcs, sziget, tranzit, Art moments), amelyeken információs standdal 
és külön programokkal (pl. lackfi János költő, az év nagykövete szerzői estjeivel) volt jelen a 
külügyminisztérium, együttműködésben a Bizottság képviseletével és az EP budapesti irodájával. 
külön tematikus blokkot szentelt az évnek a tEmPus közalapítvány „Európa a polgárokért” 
konferenciája október 16-án. A hátrányos helyzetű tehetséges gyerekeket támogató messze-
hangzó tehetségek Alapítvány gálaestjén (november 7.) a külügyminisztérium különdíjat adott 
át az európai polgárság témájában a legjobb pályázatot benyújtott diáknak. Az év záró rendez-
vénye december 6-án volt az Európa Pontban. 

Az iskolánk Európa programot 2008 óta szervezi meg a külügyminisztérium. A rendezvény-
sorozat keretében Eu-s politikákkal foglalkozó, külügyminisztériumban dolgozó magyar tiszt-
viselők, fiatal diplomaták látogatnak vissza egykori középiskolájukba, hogy a diákokkal saját 
tapasztalataikról, munkájukról, az Eu működéséről és az unió előtt álló főbb feladatokról be-
szélgessenek. 2013. március 15. és május 15. között 16 középiskolában összesen közel 800 
tanuló vett részt a programban. A regionális nyomtatott és elektronikus sajtó 9 alkalommal 
számolt be a rendhagyó tanórákról.

A külügyminisztérium információs standdal jelent meg az Európai Bizottság képviselete ál-
tal szervezett Európa-napi fesztiválon 2013. május 11-én, az Erzsébet téren. A standot mint-
egy 800 állampolgár látogatta meg. Az érdeklődők kvízt tölthettek ki és tájékoztató, valamint 
promóciós anyagokat kaptak.

Az Európai Bizottság 2013 októberében meghirdette az Egységes Piaci Hónapot, amelynek 
során az állampolgárok, vállalkozások online vitában vehettek részt a belső piac jövőjéről. A kül-
ügyminisztérium Európa-politikai honlapján közzétette az online diskurzus lehetőségét, és fel-
kérte partnereit (magyar kereskedelmi és iparkamara, HitA, egyetemi rektorok, a megyei Ci-
vil információs Centrumokat felügyelő Emberi Erőforrások minisztériuma) a vita promóciójára.
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A Bizottság képviselete évente négy alkalommal brüsszeli tanulmányutat szervez és finanszí-
roz olyan szervezetek (könyvtárak, iskolák, civil szervezetek) számára, amelyek részt vesznek 
az Eu-val kapcsolatos ismeretterjesztésben vagy más módon segítik az unió közkapcsolatait 
magyarországon. A december 10–12. között lezajlott civil tanulmányút a külügyminisztérium 
előkészítésében és közreműködésével (érintett szervezetek kiválasztása, kapcsolattartás, rész-
vétel a program előkészítésétben és lebonyolításában) valósult meg.

„magyarország az Európai unióban, Európai unió a világban” címmel 2013 őszén esszéírói 
pályázatot írt ki a külügyminisztérium és az országgyűlés egyetemisták és főiskolások részére. 
A díjakat martonyi János külügyminiszter adta át december 12-én a Parlamentben.


