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HALMOS CSABA 

Az Európai Unió bővítésének aktuális kérdései 
A nemrég megjelent, országjelentésként ismert dokumentum kapcsán, a csatlakozás 
„finisében” szükségszerűen adódik a kérdés: hol tartunk az Európai Unióhoz való 
csatlakozás folyamatában; mennyire vagyunk felkészültek a jelenlegi tagsághoz, a 
velünk csatlakozó újakhoz és talán önmagunk elvárásaihoz viszonyítva; milyen 
feladatok várhatók a 2004-es csatlakozásig. 

Vegyük sorba a dolgokat: 

1. Mi az országjelentés? 
Az Európai Tanács az EU Bizottság javaslat alapján elhatározta, hogy 1998 végétől 
évente jelentések készülnek valamennyi közép-kelet európai ország csatlakozási 
felkészülésben tett előrehaladásáról.1 Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mihez viszo-
nyítják a jelentés készítői a fejlődést, „milyen magasságú lécet kell átugorni” ahhoz, 
hogy az EU követelményeknek egy ország megfeleljen. A legfontosabb szempontok 
az Európai Tanács 1993. évi koppenhágai ülésén fogalmazódtak meg mint csatlako-
zási (koppenhágai) kritériumok: 

• politikai követelmény a működő demokrácia,2 azaz a demokratikus intéz-
ményrendszer, a jogállamiság, az emberi jogok és kisebbségvédelem. 

• gazdasági alapkövetelmény a működő piacgazdaság, a gazdasági verseny, az 
áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő szabad áramlása, a várható Unión belüli 
erősebb partnerek piaci nyomásával való „megbirkózás”, a piaci erőknek való 
megfelelési képesség. 

• jogi alapkövetelmény, hogy a jelölt ország képes legyen az Unió joganyagá-
nak az ún. „Közösségi Vívmányoknak”3 hatékony alkalmazására és érvénye-
sítésére, a jogharmonizáció megteremtésére. 

A tagsággal járó kötelezettségek teljesítésének részletei ún. fejezetekben jelen-
nek meg, ezeket a Közösségi vívmányok fejezeteinek nevezik. Külön fejezetet kap a 
Közösségi támogatások áttekintése, az ún. előcsatlakozási alapok (PHARE, SAPARD, 
ISPA) mint a felkészülést segítő finanszírozási források működésének áttekintése. 

Az Európai Unió Bizottsága 2002. október 9-én tette közzé ötödik, egyben utol-
só országjelentését hazánkról és a többi tagjelölt kilenc országról.4 Az 1998. év 
októberétől 2002. októberéig terjedő jelentések szerepét sem túlértékelni, sem alábe-
csülni nem szabad. A Közösség értékrendjét közvetítik a minősítések, de tartalmuk 
túlmutat ezen: képet kapunk arról, hogy „európai mércével” mérve hazánk mekkora 
utat tett meg a rendszerváltás óta napjainkig politikai-gazdasági téren. Lemérhető a 

                                                        
1 A Bizottság az Agenda 2000-ben rögzítette a javaslatot, amelyet az Európai Tanács az 1997. évi lu-

xemburgi csúcsértekezleten szentesített. 
2 Jelentősége van a működő jelzőnek: nem a „papír” érdekli őket, hanem a valóság! 
3 A Közösség kb. 80.000 oldalas joganyagai részben az EU elsődleges jogforrások azaz Alapító és 

Csatlakozási Szerződések, valamint az ún. másodlagos jogforrások (pl.: rendelet, határozat, irányelv, stb.) 
4 Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia, Szlovénia. 
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fejlődés, érzékelhetőek a hiányosságok, a teendők. Ehhez arra van szükség, hogy öt 
év távlatában elemezzük, értékeljük ezen kérdéseket. 

2. Hol tartunk, mennyire vagyunk felkészültek? 
A politikai feltételeket megfogalmazó első országjelentés legfontosabb megállapítá-
sa, hogy hazánkban kiépültek a demokráciát és jogállamiságot garantáló intézmé-
nyek; hazánk tiszteletben tartja az emberi és szabadságjogokat, a sajtószabadságot. 
Negatívumként említette az 1999. évi jelentés a kisebbségek parlamenti képviseleté-
nek hiányát, és aggodalomként szólt a kormány azon szándékáról, hogy beavatkoz-
zon a sajtó tevékenységébe például azáltal, hogy lapot vásárol magának. A sajtósza-
badság megsértésének értékelték e jelentésben, hogy a közszolgálati televízió kura-
tóriumában csak kormányképviselők foglaltak helyet. A kisebbségi politikával 
kapcsolatos kritika a romákkal szembeni előítéletet és diszkriminációt említi, az 
oktatás, foglalkoztatás, a közintézmények és közszolgáltatások területén. Aggoda-
lomra adott okot a korrupció hazánkban. 

Pozitívum, hogy már az első országjelentésben megfogalmazódott: hazánk telje-
síti a „koppenhágai” politikai kritériumokat. Ez változatlanul igaz az idei 
országjelentésben, ugyanakkor továbbra sem elégedettek a cigányság helyzetével, és 
számos kérdésben pozitív várakozás fogalmazódik meg: a táblabíróságok vélhetően 
enyhítik a bíróságok túlzott leterheltségét; az üvegzseb-program a korrupció vissza-
szorulását; az érdekegyeztetés új intézményrendszere az érdemi, valós szociális 
párbeszédet; a közszolgálati médiumok egyensúlya a hitelesebb tájékoztatást.  

A gazdasági feltételek már az első jelentésben rendkívül pozitív megállapítást 
tartalmaztak: hazánk működő piacgazdaság. Jónak ítélték a gazdaság állapotát, a 
szerkezeti és pénzügyi reformokat, a versenyképesség javulását. Másoldalról negatív 
minősítést kapott a magas infláció, a nyugdíjrendszer és egészségügy reformjának 
elmaradása, az egyes régiók közötti fejlettségbeli különbségek. 

A mostani jelentés megerősíti a korábbi jelentések álláspontját: hazánk gazdasá-
gi téren is teljesíti a „koppenhágai” kritériumokat. Teendő azért akad: kemény kriti-
kát fogalmaztak meg az állami pénzfelhasználás ellenőrzésére hivatott szervezetek 
munkáját érintően. Ennek súlyosságát aláhúzza az a tény, hogy e szervezetek megfe-
lelő működése alapfeltétele az uniós támogatások folyósításának hiszen alapfelada-
tuk a közösségi támogatások célirányos felhasználásának ellenőrzése.5 Nem alkal-
mas továbbra sem a támogatások fogadására a területfejlesztési hálózat, a mezőgaz-
dasági nyilvántartó rendszer. Öt év alatt nem történt érdemi előrelépés az 
egészségügy és nyugdíjrendszer reformját érintően. Két tényező is megjelent a gaz-
dasági stabilitást veszélyeztető források között: a bérek termelékenységet meghaladó 
növekedése és a költségvetési deficit. Fontos figyelmeztetés ez jövőbeni gazdaság-
politikánk szempontjából hiszen az infláció a Közösségben az „első számú közellen-
ség”, mint bikának a vörös posztó; a költségvetési hiány pedig – az ún. stabilitási 
paktum szerint – bizonyos mértéken felül pénzügyi bírságot von maga után, leg-
alábbis eddig elméletben.6 

A jogi feltételeket megfogalmazó követelmény a Közösségi vívmányok átvételét 
és alkalmazását jelenti. A 2001. évi jelentés fogalmazása sok tekintetben vegyes 

                                                        
5 Tipikus példa erre, hogy 2000-re jóváhagyott 38 milló eurós (9 milliárd) SAPARD-keret (mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés) felhasználása az intézményrendszer hiánya miatt szerencsés esetben csak 2003 elején indul. 
6 Az előírás a bruttó nemzeti össztermék 3 %-ig engedi meg a költségvetési hiányt. A német, francia, 

olasz, portugál kormány ezt túllépte, de az EU Bizottság egyelőre eltekint a pénzügyi bírságtól. 
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megítélést jelent: „… az ország biztosan haladt a közösségi vívmányok megfelelő 
alkalmazásához szükséges adminisztratív kapacitási szint felé.” Tehát jó az irány, de 
sok még a tennivaló így a koherens és átfogó piacfelügyeleti rendszer, a közbeszer-
zések, az állami támogatásokat érintő versenyszabályozás terén. Folytatni kell az 
adózás harmonizációját, a vámügy számítógépes fejlesztését, az energiapiac liberali-
zálását, a regionális fejlesztések intézményi koordinációs mechanizmusának kiépíté-
sét. Fejlődött a bel- és igazságügy területén a vízumpolitika, a bevándorlás és mene-
dékjog, nem kielégítő ugyanakkor a korrupció, pénzmosás és szervezett bűnözés 
elleni harc. 

Hazánknak a lezárandó fejezetekből még néhány nyitva maradt, azaz lezárása a 
következő időszakban várható. A versenypolitikáról szóló fejezetben tisztázni kell 
az EU által kifogásolt nagybefektetői engedményeket, a regionális és mezőgazdasági 
fejezetek lezárásának fontos kérdése a támogatások nagyságrendje;7 a költségvetési 
fejezetben a közös kasszához való hozzájárulás a fő kérdés,8 az intézményi fejezet-
ben tisztázandó az EU intézményeiben való részvételünk.9 

3. Hol tartanak a többiek, mennyire felkészültek? 
Az Európai Bizottság értékelése szerint a 10 jelölt a csatlakozásig képes teljesíteni a 
felvételi kritériumok „kritikus tömegét”, ez év végéig lezárni a csatlakozási tárgya-
lásokat. Ismeretes, hogy 1998-ban a tárgyalások csupán hat tagjelölt országgal kez-
dődtek meg, ez további hat országgal kiegészült 1999 decemberében. Bulgária és 
Románia 2007. évi ütemezést kapott, így 2000 októberében az Európai Parlament, 
majd később az Európai Tanács Nizzában elfogadta a csatlakozási menetrendet.10 

Valamennyi tagjelölt országra érvényes kritika a mostani jelentésekben a kor-
rupció, a romakérdés, a közigazgatási-bírósági és ellenőrzési apparátus működése, 
az uniós intézményrendszerek felállításának elmaradása, a magas infláció, és a költ-
ségvetés hiánya. Az egyes tagjelöltek rövid értékelése az alábbi: 

• Észtország reformjai dicséretesek, gazdasága nyitott, ugyanakkor aggodalom-
ra adhat okot az orosz kisebbséggel szemben tanúsított bánásmód, a beván-
dorlók integrálása; lemaradásban van a jogharmonizáció, a lakosság 33%-a 
támogatja az EU tagságot, 38% nem nyilvánított véleményt, 

• Lettország gazdasága, a liberalizáció számos problémát takar, az EU joganyag 
gyakorlati alkalmazása késik, 

• Litvánia a három balti állam közül a legelmaradottabb, elmaradtak a szüksé-
ges gazdasági reformok, viszont eredményeket értek el a korrupció elleni 
harcban, 

                                                        
7 Az EU javaslat szerint a tíz új tag 2004–2006 között 3 év alatt 25,6 md euró felzárkóztató támogatásra 

lesz jogosult a közösségi strukturális és kohéziós alapokból; az új tagok agrárvállalkozásai 2004-ben 
a jelenlegi tagok 25 %-át kapnák és ezen arány 10 év alatt növekedne a teljes összegre. 

8 A cél, hogy az új tagok ne legyenek már az első évben nettó befizetők; a tagság első éveiben a pénz-
ügyi egyensúly nem lehet rosszabb mint a csatlakozás előtti utolsó 2003. évben. Hazánkra vonatkozó 
becslés, hogy 2003-ban 204 millió euró támogatást használ fel.2004-ben pedig 761 millió eurót, ezzel 
szemben a 2004. évi befizetés 736 millió euró. Az egyenleg plussz 24 millió, de ez 180 millióval ke-
vesebb, mint 2003-ban. (2005.: 347 millió, 2006.: 588 millió pozitív egyenleg. 

9 Az ún. nizzai szerződés alapján a bizottságba 1 fő biztost jelölhetünk, a Miniszterek Tanácsában 12 
szavazattal veszünk részt, az Európai Parlamentbe pedig az eredeti 20 fő helyett 22 főt delegálha-
tunk. 

10 A nizzai szerződés az intézményi reformoknál még 12 tagjelöltben gondolkodott és határozott a 
tagjelöltek intézményi képviseletét illetően. 
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• Lengyelország a versenyben elvesztette a korábbi „vezető pozícióját” több te-
rületen elmaradt a felkészülésben, nem valósulnak meg a tervezett reformok, 

• Csehország az egyik legfelkészültebb tagjelölt, stabil a gazdaság, jól működ-
nek a demokrácia intézményei; bírálatot kapott a szervezett bűnözés és az 
emberkereskedelem miatt, 

• Szlovákia gazdasága és a demokrácia egyaránt instabilitást mutat: a magas 
munkanélküliség, a költségvetési hiány, a romák helyzete, a rendőrség és bí-
róság működése, 

• Szlovénia az „élbolyban” van stabil gazdasággal, jó színvonalú jogharmoni-
zációval, 

• Ciprus gazdasága hasonlóan alkalmas a tagságra, csatlakozásának politikai 
akadálya lehet a török-görög ellentét, 

• Málta gazdasága működőképes, legnagyobb hiányosság az uniós jogharmoni-
záció. 

Ami a 2004-es csatlakozásból kimaradókat illeti: Románia politikai és gazdasági 
instabilitása jelentős reformokat igényel, elmaradt jelentősen a jogharmonizáció, az 
emberi jogok helyzetének javítása; Bulgária sem teljesítette a csatlakozási kritériu-
mokat egyetlen területen sem; Törökország csatlakozása kérdéses hiszen a gazdaság 
krízisben van. Az alkotmány számos területen tartalmazza a demokratikus szabad-
ságjogokat, 2002-ben eltörölték a halálbüntetést, mindezek ellenére a gyakorlat a 
demokratikus berendezkedés hiányát mutatja. 

4. Hogyan változik a jelenlegi EU? 
A tíz taggal bővülő Európai Unió új helyzetet jelent az ún. TRIÁD, azaz USA, Ja-
pán, Európa versenyében. Nézzük a fontosabb mutatók várható alakulását az EU 15, 
EU 25 és USA vonatkozásában. 

• Az EU15 területe a tizes bővülés után 736 ezer km2-rel lesz nagyobb, össze-
sen 3975 ezer km2 (USA 9364 ezer km2) 

• Az EU15 lakossága 75 millió keleti polgártárssal bővül, összesen 377 millió 
főről 452 millió főre. (USA: 281 millió fő) 

• Az EU15 1 főre jutó GDP értéke euróban csökken(!): 22 530 GDP/fő (euró), 
EU25: 19 767 GDP/fő (euró), USA: 34 960 GDP/fő (euró). 

• EU15 munkanélküliségi rátája 9,3%, ez a tizes bővüléssel 10,2 %-ra emelke-
dik (!) míg az USA hasonló adata 4,8%, illetve az … időszakban 5,5-5,8% 
között volt. 

Az új jelöltek fejlettségének megítélése az EU15 tagállamaihoz képest jelentős 
eltérést mutat, ha megvizsgáljuk az egyes jelöltek EU átlagában kifejezett arányát a 
GDP értékével. 

GDP/EU átlag %: Ciprus 80% - Szlovénia 69% – Csehország 57% – Málta 53% 
– Magyarország 52% – Szlovákia 47% – Észtország 42% – Lengyelország 40% – 
Litvánia 38% – Lettország 33%. 

5. Hol tart az EU a felkészülésben? 
A felkészülés bár igen korán elkezdődött, számos kérdés, sőt alapkérdés további 
tisztázásra, illetve döntésre vár. A felkészülés eredményességét, a tízes bővülés 
sikerét kockázati tényezők is terhelik. 
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A munkarend szerint október 24-25-én várható az a belső, zárt csúcsértekezlet 
Brüsszelben, ahol nagy vita várható a támogatási keretek felosztásában; november 
19-21-én az Európai Parlament bővítési ünnepséget szervez; ez év decemberében 
Koppenhágában adják át a 10 jelöltnek a hivatalos meghívókat. 

Az Európai Bizottság óvatosságát jelzi, a tagállamok fenntartásait hivatott elosz-
latni a 2 évre szóló ún. védzáradék. Lényege, hogy ha valamelyik tagjelölt az Unió 
működését veszélyeztető lépést tesz, a védzáradék kivételes beavatkozások – például 
belső vámhatárok ideiglenes visszaállítása – lehetőségét adja meg a Közösségnek. 
Ez a formula a csatlakozási szerződés részét képezné két formában: az egyik – ha-
sonlóan a svéd, finn, osztrák belépéskor – a belső piac súlyos zavarása esetén három 
évig létezne11, míg a másik célzott szabályokat rendelne el abban az esetben, ha 
valamely tagjelölt a közegészség vagy szellemi tulajdonvédelem stb. területen nem 
teljesítené az uniós követelményeket. 

Az EU több területen szükséges döntései a hátralévő időszakban a következők: 
• a támogatási keret felosztása ami politikai, jogi egyeztetést igényel, 
• a szavazatok újraelosztása, hiszen Nizzában 12 új taggal számoltak, 
• a minősített többség százalékos arányának meghatározása a Miniszterek Ta-

nácsában, 
• a védzáradék tartalmának meghatározása, pontosítása és elfogadása 
A felkészülés során az EU-nak több kockázati tényezővel, felmerülő akadállyal 

is szembe kell nézni. Az esetleges akadályok illetve halasztó tényezők a következők 
lehetnek: 

• az ír népszavazás a nizzai szerződésről ez év október 19-én pozitív eredmény-
nyel zárult, azaz a bővítés fontos akadálya elhárult, 

• elhúzódik avagy elbukik a csatlakozási szerződések ratifikálása, 
• a görög-török ellentét kiéleződése Ciprus felvétele tárgyában, 
• valamelyik tagjelölt országban a népszavazás elutasítja a csatlakozás támoga-

tását, 
• az intézményi reform véglegesítése megegyezés nélkül zárul, 
• a pénzügyi támogatási csomagban a vitát nem lehet feloldani, 
• a tagjelöltek között a további felkészülés elmarad. 
 

Az EU Bizottságának elnöke, Romano Prodi optimista: a bővítéssel nemcsak 
nagyobb, hanem jobb is lesz az Unió. Nő stabilitása és világszerepe gazdasági és 
politikai értelemben egyaránt. Bízzunk benne, és tegyünk meg mindent mi is azért, 
hogy W. Churchill álma az Európai Egyesült Államokról, az „európai család feltá-
madásáról” megvalósuljon. 

Robert Schumann12 az európai integráció „atyja”, megalapozója az Európáért 
című könyvében írja: „…Európa integrációja hatalmas és nehéz feladat és még soha-
sem próbálkoztunk vele… Ehhez a munkához közösen kezdünk hozzá, a tagok telje-
sen egyenlő részvételének elve alapján, a kölcsönös megbecsülés légkörében, mind-
azok után, hogy nemzedékünk a legmélyebb mélységekig megismerte a szenvedést 
és gyűlöletet.” 

                                                        
11 A svéd, finn, osztrák belépéskor a védzáradék 1 éves időtartamra szólt. 
12 Robert Schumann (1886-1963) kereszténydemokrata politikus, 1947-48-ban Franciaország miniszter-

elnöke, majd 1953-ig külügyminisztere, a francia-német megbékélés ideológiai megalapozója. 
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Forrás: 
Az Európai Unió Bizottságának országjelentései 1998-2002.  
Heti Világgazdaság 2002.október 11. pp 6-9. 
Népszabadság 2002. október 10, 11, 12. 
Robert Schumann: Európáért (Pannonia könyvek – Baranya Megyei Könyvtár Pécs 1991.) 
www.origo.hu/nagyvilág 2002.10.09. 

 


