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BEVEZETÉS 

 „Ha Európa egyszer eggyé válna közös örökségének birtoklásában, a területén élő három- 

vagy négyszázmillió ember olyan jólétet, boldogságot és dicsőséget ismerhetne meg, amelyet 

nem korlátozna semmiféle mezsgye, semmiféle határ.”
1
 

(Sir Winston Churchill) 

Vajon mára megvalósult-e az teljes egészében, amit Sir Wilton Churchill a kezdetek kezdetén, 

a zürichi beszédében kifejtett? Vagy már tovább is lépett ezen az Európai Unió, azzal, hogy 

ma már a közép- és kelet-európai országok – többek között Magyarország - is tagállammá 

vált, valamint a Balkán egyes országai is potenciális jelöltnek számítanak? Valóban 

embermilliók tapasztalják az „európai jólétet”, boldogságban és dicsőségben élve? 

Ezekre a kérdésre akár mi, magyarok is válaszolhatnánk saját tapasztalataink alapján, hiszen 

immár tíz éve, 2004. május 1-jén mi is ennek a sajátos konglomerátumnak a tagjaivá váltunk. 

Mi is az az Európai Unió? Megfoghatatlan massza, melyben különböző népek próbálnak 

összefogva még erősebbé válni. Mégis, e viszonylag kevés idő alatt részünkké vált, jobban 

mondva mi váltunk ennek részévé, és már kérdőjel nélkül az európaiság ott szerepel a 

múltunkban, jelenünkben, jövőnkben. Tegyünk is egy körsétát e három idősíkot vizsgálva, és 

idézzük fel, hogy milyen Európához csatlakoztunk, milyenben élünk, és milyen irányba 

haladunk. 

I. MÚLT 

Magyarország a szocializmus alkonyán került első ízben közelebbi kapcsolatba az 

egységesülő Európával, amikor is 1988 nyarán felvette a diplomáciai kapcsolatot az Európai 

Közösséggel. Ekkor azonban még csak a legfelsőbb politika szintjén működött a kapcsolat, és 

inkább csak egy szándéknyilatkozatot jelentett részünkről, hogy Európa felé szeretnénk 

továbbhaladni. Ezt a közép-kelet-európai országok közül Magyarország tette meg elsőként. A 

rendszerváltás után egyre inkább felerősödtek a hangok, hogy a demokrácia, jogállamiság és 

az egységes piac kiépítése mellett, az Európai Közösségek tagjává is váljunk. Vajon volt-e 

arra reális esély, hogy a csaknem félévszázados pártállami fennhatóság után a szinte 

                                                           
1
 http://www.matarka.hu/koz/ISSN_1788-9979/vol_3_no_1_2008/ISSN-1788-9979_vol_3_no_1_2008_147-

156.pdf. Lénárt Levente: A „vasfüggöny beszéd”: Churchill az európai integráció katalizátora. Alkalmazott 
Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, III: évf., 1. szám (2008), p. 152. Letöltés ideje: 2014.02.21. 
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demokratikus hagyományok nélkül felnőtt társadalommal rendelkező Magyarország 

csatlakozzon Európa fejlett piacgazdaságait tömörítő szervezetbe, akik már évtizedek óta 

eredményesen dolgoztak együtt? Szerencsére igen, hiszen a Közösségek is belátták, hogy az 

általuk képviselt értékek továbbterjesztése csak úgy lehetséges, ha „felkarolják” az 

országokban az ébredező demokrata tudattal rendelkező értelmiséget, és segítik, tanítják 

ezeket a sokáig elnyomás alatt élt országokat. Ebben a szellemben jöhetett létre a 

reformokban leginkább élenjáró Magyarország és Lengyelország további reformokat segítő 

akciója, a PHARE-program. 

1993-ban Koppenhágában hivatalos módon is kinyilváníttatott, hogy azok a közép- és kelet-

európai országok, melyek teljesítik a demokrácia és a szabadság alapelveit, tiszteletben tartják 

az emberi jogokat és a jogállamiságot, és az Európai Unió tagjai kívánnak lenni, azok 

kérvényezhetik felvételüket.
23

 

Ezután hosszú tárgyalások folyamata kezdődött, miközben az ország keményen munkálkodott 

saját újjáépítésén, újjászületésén. Kezdetben két csoportra bontották az újonnan csatlakozni 

vágyókat, melyek közül mi az első csoportba kerültünk, tehát a nyugati országok elismerték a 

hazánkban zajló erőfeszítéseket, változásokat. A tárgyalások a vártnál mégis lassabban 

folytatódtak, hiszen az akkor tizenöt tagú közösségnek fel kellett készülnie a bővítés váratlan 

hátulütőire. Végül 2002 végén Koppenhágában lezárták a csatlakozásokat mindkét 

csatlakozni kívánó országcsoporttal, így többéves küzdelmünk érdemesnek bizonyult. 2003 

áprilisában Magyarország népszavazást indított a csatlakozásról, amelyen a résztvevők 

83,76%-a igennel válaszolt. A választópolgároknak azonban csak 45,62%-a adta le szavazatát 

referendumon, amellyel ugyan érvényessé vált az eredmény, viszont elgondolkodtató tényekre 

enged következtetni.
4
 Vajon a magyarok már a kezdetekkor nem bíztak az előnyöket és 

hátrányokat egyaránt kecsegetető szervezetben? Nem bíztak a politikában? Vagy esetleg nem 

érezték úgy, hogy számít a véleményük? Azzal értek leginkább egyet, hogy a szocializmusban 

szocializálódott tömegek esetében a demokratikus társadalmi- és civil érzetnek még csak 

csekély hagyománya alakulhatott ki a rendszerváltás óta, így Magyarországon a 

véleménynyilvánítástól való tartózkodás, a politikai közömbösség egy „társadalmi 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/enl-understand_hu.pdf. Európai Bizottság, Bővítési 

Főigazgatóság: A bővítési folyamat megértése, Az Európai Unió bővítési politikája, 2007. Letöltés ideje: 
2014.02.21. 
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:HU:PDF. Az Európai Unióról 

szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 49. cikk, C 326/43, 
2012. Letöltés ideje: 2014.02.21. 
4
 http://www.valasztas.hu/hu/ovi/47/47_0.html. Nemzeti Választási Iroda, Népszavazás az Európai Unióhoz 

való csatlakozásról, 2003. Letöltés ideje: 2014.02.21. 
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beidegződés”.
5
 Abban bízom, hogy Európai Uniós tagországként a jövő generációiból 

kitörlődik ez a megszokás, és sokkal inkább a demokrácia előnyeinek kihasználására 

törekednek. 

Magyarország történetében mindannyiunk által ismert dátum 2004. május 1.-je, mely egy 

másik kilenc országgal együtt hozott döntés dátuma. Egy döntésé, hogy Európával együttesen 

a lépést felvéve szeretnénk meghatározni jövőbeli utunkat. 

II. JELEN 

Mit hozott számunkra a tagság tíz éve? Milyen kézzelfogható változások történtek 

Magyarországon, melyek az unió nélkül nem valósulhattak volna meg? 

Az integráció egyik legfontosabb vívmánya az egységes belső piac. Ezt a célt már az 1957-es 

Római Szerződés is rögzítette, mely fokozatosan valósult meg egyre több terület egységes 

szabályozásával, a korlátok lebontásával. 1992-től mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió 

államai egységes piacot alkotnak, azonban működése még ma sem tökéletes, és bőven van 

még mit fejleszteni, hogy az előnyöket és lehetőségeket minden tagállam valamint 

állampolgár ki tudja használni. 

Az EU világgazdasági jelentősége vitathatatlan. Népessége mindössze a világ népességének 

7%-át teszik ki, a más országokkal való kereskedelem viszont a világkereskedelem 20%-ára 

rúg, valamint az import és az export tekintetében is az Európai Unió a világelső.
6
 Mennyire 

tud és tudott ebből hazánk profitálni? A szolgáltatási ágazat 1998 és 2008 között átlagosan évi 

2,8%-kal nőtt, tehát Magyarország - nettó szolgáltatásexportőrként – haszonélvezője volt 

ennek a növekedésnek.
7
 Az uniós tagság tényének nyilvánvaló szerepe volt a külföldi 

tőkebeáramlás jelentős növekedésében. Összességében a közvetlentőke-befektetések 

állományának 78,6%-a származik az EU-ból, mely a Magyarországon lezajlott sikeres 

szerkezeti átalakuláshoz is hozzájárult. A külföldi közvetlentőke-befektetések folyamatos 

beáramlása nagy szerepet játszik a termelékenység növekedésében, a technológiai 

modernizációban, az új munkahelyek teremtésében. A befektetések döntő része a szolgáltató- 

                                                           
5
 Angelusz Róbert (2000): A láthatóság görbe tükrei. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. p. 106. 

6
 http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_hu.htm. Európai Unió, A gazdaság. Letöltés ideje: 

2014.02.21. 
7
 http://eu.kormany.hu/egyseges-belso-piac. Európa-politikai kormányzati honlap, Egységes belső piac – 

kihívások és lehetőségek. Letöltés ideje: 2014.02.21. 
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és a versenyképes feldolgozóipari ágazatokba (járműgyártás, számítógép, elektronikai, optikai 

termékek gyártása) áramlik.
8
 

A gazdasági előnyökön túl az állampolgárok közvetlenül, magánemberként is érzékelhetnek, 

tapasztalhatnak meg saját életükre kiható új lehetőségeket, az uniós tagságból származó 

könnyítéseket. Gondoljunk csak arra, hogy 2007 óta határellenőrzés nélkül kelhetünk át a 

megállapodásban részt vevő többi államba, rengeteg időt, papírmunkát, adminisztrációt 

spórolva ezzel. A schengeni övezetnek köszönhetően mintegy 400 millió európai polgár 

mozoghat szabadon.9 Ezenkívül az ingyenesen kiváltható európai egészségbiztosítási 

kártyával külföldön is igénybe vehetjük az egészségügyi szolgáltatást a helyiekkel azonos 

feltételek mellett. A többi tagállamban elismertethetjük itthon megszerzett képesítésünket, 

diplománkat, valamint külföldi munkavállalást követően otthon is érvényre juttathatjuk 

nyugdíjjogosultságunkat.10 A mobiltelefonos barangolási díjak az elmúlt években nagy 

arányban csökkentek, sőt, az Európai Bizottság felvetette ezek teljes megszüntetését.11 A 

légiközlekedés árának csökkenésére, a szélessávú internet egyre nagyobb elterjedésére is 

stimulálóan hat az egységes belső piac. A különböző árukra kötött fogyasztóvédelmi és 

környezetvédelmi szabvány-megállapodásokkal fogyasztóként és vállalkozóként is sokkal 

nagyobb biztonságban érezhetik magukat az állampolgárok. Vállalkozóként immár 

könnyebben léphetünk piacra az EU-tagállamokban, és a nemzeti hatóságok közötti 

együttműködések eredményeképp az adminisztrációs teendők is leegyszerűsödtek, 

lerövidültek.12 

Mára már megvalósulni látszik a „négy szabadság elve”, tehát az áruk, a tőke, és a 

szolgáltatások szabad mozgása mellett, a személyek áramlása is kiemelkedő jelentőséggel bír, 

nemcsak a közösség, hanem az egyes állampolgárok szempontjából is. A már említett 

Shengeni egyezmény által fizikailag is megkönnyített mozgáson, utazáson túl az 

állampolgárok meg is telepedhetnek más országokban, és tanulhatnak vagy munkát is 

vállalhatnak. Értelemszerűen valamennyien jogosultságot is szereznek ezen ország szociális 

                                                           
8
 http://www.kormany.hu/download/f/5c/d0000/fdi_2012q4.pdf. Henger Péter (Nemzetgazdasági 

Minisztérium, Versenyképességi Főosztály): Áttekintés az aktuális közvetlentőke-befektetési folyamatokról, 
Budapest, 2013. Letöltés ideje: 2014.02.21. 
9
 http://eu.kormany.hu/schengen. Európa-politikai kormányzati honlap, Schengen – Bővítés és reform. Letöltés 

ideje: 2014.02.22. 
10

 http://eu.kormany.hu/egyseges-belso-piac. Európa-politikai kormányzati honlap, Egységes belső piac – 
kihívások és lehetőségek. Letöltés ideje: 2014.02.22. 
11

 http://www.bruxinfo.hu/cikk/20140217-itt-a-barangolasi-dijak-alkonya.html. Brux-info, Itt a barangolási díjak 
alkonya, Brüsszel, 2014. Letöltés ideje: 2014.02.22. 
12

 http://eu.kormany.hu/egyseges-belso-piac. Európa-politikai kormányzati honlap, Egységes belső piac – 
kihívások és lehetőségek. Letöltés ideje: 2014.02.22. 
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rendszerének szolgáltatásaira, csakúgy mint azon bizonyos állam saját állampolgárai.13 

Napjainkban egyre nagyobb volumenűek az uniónak köszönhető különböző mobilitási 

programok, kiemelendő a 2014-ben útjára induló Erasmus+ program, amely az eddiginél is 

nagyobb költségvetéssel igyekszik támogatni a hallgatói, oktatói és munkavállalói 

mobilitást.14 Az oktatás, nevelés kérdése egyértelműen kulcsfontosságú jövőbe való 

befektetés, valamint ezek a programok már korán elkezdik az állampolgárok külföldi 

tanulásba, gyakorlatba vetett bizalmát növelni, mely a jövőben esélyt teremt egy mobilabb és 

toleránsabb európai társadalomra. A mai egyetemek hallgatói válogathatnak a kedvezőbbnél 

kedvezőbb ösztöndíjprogramok között, melyet a legtehetségesebbek könnyen el is érhetnek. 

Ezeken kívül több tanulmányi utat, bizonyos témák köré épített hallgatói konferenciákat 

támogatnak uniós forrásokból, amelyeken egy kis kutatómunkával, nyitottsággal, és a világ 

dolgai iránt való érdeklődéssel szinte bármelyik egyetemista részt vehet. A külföldi tanulás, 

tapasztalatszerzés nem álom már! 

Hazánk 2007 és 2013 között összesen 8200 milliárd forint uniós támogatásból részesült, 

melyből országos társfinanszírozással különböző fejlesztések valósultak meg. A megvalósult 

fejlesztésekhez Magyarország 1394 milliárd forinttal járult hozzá saját költségvetésből. Az 

uniós támogatásokat három EU-s alapból kapja országunk. Legnagyobb részben az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap támogatásának voltunk eddig haszonélvezője, mely 4161 milliárd 

forintnyi segítséget nyújtott különféle projektek finanszírozására, valamint a Kohéziós Alap 

2844 milliárd forinttal és az Európai Szociális Alap 1195 milliárd forinttal járult hozzá az 

országban az utóbbi időben zajlott fejlesztésekhez. A beruházásokat főként vállalkozások, a 

közlekedés, az egészségügy, az oktatás fejlesztésére fordították. A székesfehérvári vasútvonal 

fejlesztése, a Fertő-tó melletti kerékpárút, a gödöllői kastély, és a tiszanánai vízelvezető 

csatorna belvízvédelem érdekében történő megújítása csak néhány példa a többezer 

finanszírozásra kerülő projekt közül, mely rengeteg magyar állampolgár életét könnyítette 

meg. Ez még nem minden, hiszen a fejlesztések tovább folytatódnak, és 2013 első felében 

több pénz áramlott a gazdaságba, mint az uniós csatlakozás óta bármikor, pozitív változást 

hozva a magyar állampolgárok hétköznapjaiba.1516 

                                                           
13

 http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=11. EU-vonal, Közösségi Politikák. Letöltés 
ideje: 2014.02.22. 
14

 http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=578. Tempus Közalapítvány, Erasmus Letöltés ideje: 
2014.02.23. 
15

 http://lakossag.szechenyi2020.hu/uj_szechenyi_terv/eredmenyeink/infografika Új Széchenyi Terv 
eredményei 2007-2013 időszak, Letöltés ideje: 2014.03.02. 
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Tízéves tagságunk során szintén sor került arra, hogy Magyarország EU Tanácselnökként 

megmutassa magát és rátermettségét. Erre 2011 első félévében került sor, melynek jelmondata 

az „Erős Európa” lett. A nemzetközi porondon történt események kihívást jelentettek a 

magyar elnökség számára, például az eurózónán belül a Portugáliában és Görögországban 

bekövetkező válság, valamint az „arab tavasz” forrongásai és a délről érkező bevándorlási 

hullám is gyors cselekvést követeltek meg elnökségünk során. A magyar elnökség munkája 

alatt zárult le a fogyasztói jogokról szóló új irányelvek tárgyalása, a Duna Régió Stratégiának 

jóváhagyása, a romák befogadásáról szóló jelentés támogatásának elnyerése, valamint a 

horvát csatlakozási tárgyalások lezárása, melyet országunk prioritásként kezelt. 

Véleményem szerint 2004-ben egy olyan Magyarország lépett be az Európai Unióba, amely 

épp a saját belső reformjainak útját is járta, és ehhez véleményem szerint lendületet adott a 

csatlakozás, melynek több vívmányát nap mint nap tapasztalhatja meg a magyar állampolgár 

is. A társadalmon belüli szkeptikusok jóllehet a csatlakozástól lehetetlenül gyors ütemben 

megvalósuló fellendülést vártak, azonban az eredmények fokozatosan váltak és válnak 

érzékelhetővé. Ennek tudatosítása az állampolgárokban az unió megítélését tekintve is fontos. 

III. JÖVŐ 

Milyen lesz Európa öt, tíz, húsz év múlva? Milyen Európában szeretnék élni? Melyek az 

Európai Unió gyengeségei, melyeken javítva a közösség megítélését tekintve is eredményt 

érhetünk el? 

                                                                                                                                                                                     
16

 http://lakossag.szechenyi2020.hu/uj_szechenyi_terv/eredmenyeink/7-ev-120-ezer-palyazat Új Széchenyi 
Terv, 7 év, 120 ezer pályázat, Letöltés ideje: 2014.03.02. 
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Egy 2012-es hivatalos felmérésből kiderül, hogy az állampolgárok körében az EU-val való 

elégedettség csökkenő tendenciát mutat, és előzőleg soha nem látott mélyponton, 30%-nál állt 

meg. (1. ábra) Nyugtató tény azonban, hogy a döntő többség nem szeretné, ha országa kilépne 

az integrációból, tehát az emberek az unión belüli közös lépéseket képzelnek el a jobb jövő 

irányába.17 Bár úgy gondolom, hogy ez az eredmény leginkább a válsággal hozható 

összefüggésbe, a közösség jövőjének érdekében fontos lenne egy pozitívabb Európa-kép 

kialakítása, melynek kulcsa szerintem a kommunikáció fejlesztése. 

Az EU nagysága abból a szempontból mindenképp vitathatatlan, hogy létrejötte óta a 

konfliktusok békés megoldására törekszik, és ezt saját területén belül sikeresen teljesítette. Az 

egyenként is erős nemzetek összefogva akár még erősebbé válhatnak, és közösen fellépve 

könnyebben érhetik el céljukat a nemzetközi színtéren. Azonban ehhez tehát az 

állampolgárokkal való megfelelő kommunikációt is fejleszteni kellene, hogy az EU 

álláspontját az állampolgárok ne csak az emberek feje fölött eldöntött politikusi véleményként 

értékeljék. 
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 http://tagokvagyunk.postr.hu/tortenelmi-melyponton-az-eu-nepszerusege. Martin József Péter: Történelmi 
mélyponton az EU népszerűsége. Letöltés ideje: 2014.02.23. 
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Ez a probléma már régóta jelen van az unióban, amit demokratikus deficitnek nevezhetünk. 

Összetevője, hogy a közvetlenül megválasztott Európai Parlament nem rendelkezik olyan 

széles körű jogosítványokkal az intézményrendszer ellenőrzésére, mint a nemzeti parlamentek 

a saját kormányuk fölött.18 Sokatmondó az is, hogy az Európai Parlamenti választásokon részt 

vevők aránya alacsony, 2009-ben 43%-ot tett ki. Az emberek talán nem bíznak abban, hogy 

szavazatuknak befolyása van? Ennek egyik főpróbája az idei, 2014-es EP választás lesz, 

hiszen a Lisszaboni szerződés további jogkörökkel ruházta fel az intézményt azért, hogy a 

közvetlenül megválasztott parlament szélesebb joggal rendelkezzen a döntésekbe való 

beleszólást, az Európai Bizottság elnökének kinevezését illetően, közelebb hozva ezzel a 

demokráciát, a képviseltség érzését az európai polgárokhoz.19 A következő választás tehát 

segít majd megmutatni, hogy sikerült-e ezzel elfogadtatni a polgárokkal, hogy számít a 

véleményük, vagy további lépésekre lesz szükség. 

Úgy gondolom, ha javul is a részvételi arány, azért még mindig akad majd bőven tennivaló az 

unió „polgárközelibbé” tételében. A jövő feladatának ezért is a még hitelesebb 

kommunikációt látom, hisz bár nehéz egy mesterségesen összeforrasztott szervezet identitását 

kialakítani, viszont nem gondolom, hogy lehetetlen lenne. A különbségek ellenére rengeteg 

közös vonásunk van európaiként, gondoljunk akár a történelemre, mely évszázadok óta 

összekapcsolt minket, megismertette az egyes nemzeteket egymással. Miért is ne 

definiálhatnánk magunkat egyszerre úgy, hogy magyarok és európaiak is vagyunk? Miért kell 

az európaiságnak oly elvontnak és távolinak látszani? 

Az egyik fontos elv a szubszidiaritás elve, mely hozzájárul ahhoz, hogy a döntések 

meghozatala a polgárokhoz legközelebbi szinten történjen. Így az egyes ügyek csak akkor 

kerülnek az Európai Unió elé, ha helyi vagy nemzeti szinten nem lehet hatékonyan döntést 

hozni az adott témában, elkerülve ezzel a felesleges uniós adminisztrációt és a lassú 

döntéshozatalt.20 Az elv már az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megjelent,21 

viszont úgy gondolom, hogy ennek fejlesztése, és még eredményesebb és következetesebb 
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 http://euvonal.hu/index.php?op=tenyek_kisszotar&abc_id=5. EU-vonal, Kisszótár és abc. Letöltés ideje: 
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20

 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_hu.htm. Az uniós 
jogszabályok összefoglalói, A szubszidiaritás elve, 2010. Letöltés ideje: 2014.02.28. 
21

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:HU:PDF. Az Európai Unió 
Hivatalos Lapja: Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, 5. cikk, C 83/18, 
2010. Letöltés ideje: 2014.02.28. 
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alkalmazása máig prioritással bíró feladat, hogy egy olyan közösségben élhessünk, ahol azt 

érezzük, hogy az Európai Unió életünk szerves része, ami körülvesz – és nem befed – minket. 

A ifjúság európaiságra való nevelése is egyre nagyobb hangsúlyt kap, a már példaként 

említett Erasmus+ program formájában is. Ezt mindenképp pozitívumnak tartom, hiszen az 

oktatásba fektetett pénz valójában a jövőbe fektetett pénz. A vállalkozó szellemű fiatalok 

megtapasztalhatják milyen egy másik országban élni, több európai ország fiataljaival 

találkoznak, kötnek barátságot, számos európai kultúrával érintkeznek, és ebből születik a 

tudatos, nyitott, toleráns európai gondolkodás. Ez számomra nem azt jelenti, hogy az egyes 

kultúrák összeolvadnak, hanem épp ellenkezőleg! Megismertethetjük európai kortársainkkal 

Magyarországot, a szokásainkat, a történelmünket, egyszóval azt, hogy milyenek vagyunk, 

hogy gondolkodunk, kik is vagyunk valójában, valamint mi is megismerhetjük a többieket, 

ezzel is gazdagítva a kultúránkat. 

A másik prioritás a belső kommunikáció mellett a külső kommunikáció fejlesztése, hiszen az 

Európai Unió a nemzetközi diplomáciában sajátos entitásként van jelen, hiszen túlmutat 

minden eddigi integráción, a közös valutát használó csoportot tekintve már több a csupán 

gazdasági és monetáris uniónál is, az unió egésze inkább a politikai unió felé közelít, viszont 

mégsem az. Fontos lenne meghatározni önmagunkat, elkülöníteni, hogy mi is Nyugat-Európa, 

Európa, és az Európai Unió. Ha nemzetközi színtéren is meg tudjuk fogalmazni, hogy kik 

vagyunk, akkor tudjuk azt is, hogy mit akarunk, merre haladunk, és ez elengedhetetlen egy 

hatékony fellépéshez, főleg ezekben az időkben, amikor rengeteg nemzetközi kihívás éri az 

EU-t. 

Tehát milyen Európában szeretnék én élni? Olyanban, mely az alapértékeket – demokrácia, 

béke, jogállamiság, emberi jogok védelme - tartalommal töltve megtartja, és igyekszik az 

állampolgárokhoz minél közelebb kerülni. Ott szeretnék élni, ahol érték a tudás, az egyéni 

vélemény, ahol az egymás és a kultúrák tisztelete uralkodik, ahol a kulcs a megismerés, a 

felfedezés és az elfogadás, ahol büszke lehetek arra, hogy magyar vagyok, és ahol megvalósul 

az „Egység a sokféleségben”. 

Bízom benne, hogy Magyarország tíz éve egy lehetőséget kapott arra, hogy az Európai 

Unióval karöltve ezt a saját területén is megvalósítsa. 
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