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Kérdések és válaszok
Miért kell tanácskozni az Európai Unió jövőjéről?
Az európai uniós (uniós) országok olyan lehetőségekkel és kihívásokkal szembesülnek, amelyekhez körültekintő döntések
szükségesek. Célunk, hogy megtudjuk, Ön szerint az Ön hazájának és/vagy az EU-nak e tekintetben mit kellene tennie.
Sok európai polgárnak az az érzése, hogy nem tud részt venni az EU-val kapcsolatos vitákban, mert úgy érzi, ez a témakör túl
összetett, és nagy szakértelmet igényel. Célunk, hogy lehetővé tegyük Önnek a megalapozott véleménynyilvánítást.
A következtetéseket Európa-szerte politikusokkal és szakértőkkel is meg fogjuk osztani.

Miért az a téma, hogy „Európa a világban”?
A 27 uniós ország a világ népességének és gazdagságának jelentős hányadát teszik ki. Döntéseik az egész világra kihatással
vannak. Ezért fontos tudni, hogy a polgárok véleménye szerint kormányaiknak és/vagy az EU-nak világszinten milyen szerepet
kellene játszania, ha egyáltalán kellene.
Ezenkívül, az EU kormányai most véglegesítik az EU intézményi változásairól szóló megállapodást. Ez után a folyamat után el
kell gondolkozniuk az Unió a világban vállalt hosszú távú szerepvállalásáról.

Mi a célja ennek a dokumentumnak?
Ez a tájékoztató áttekintést nyújt azokról a témakörökről, amelyeket más uniós országokból érkező polgárokkal fog megvitatni.
Nem célja, hogy minden részletre kitérjen. A következőket nyújtja:
z

Információkat nyújt az EU-ról.

z

Háttér-információkat nyújt valamennyi megvitatandó kérdéskörről, előbb az Ön hazája szintjén, majd uniós szinten.

z

Különböző lehetséges szakpolitikai megközelítéseket mutat be az egyes kérdéskörökhöz, majd minden megközelítés
mellett felvonultat mellette és ellene szóló érveket. Mivel az Európa-szerte kinyilvánított vélemények túl széles körűek
ahhoz, hogy teljes összetettségükben bemutassuk őket, a megközelítéseket egyszerűsítve fogjuk bemutatni. Ugyanakkor e
megközelítéseknek nem célja, hogy korlátozzon, hanem hogy párbeszédet indítson. A bemutatott érveket fontolva lehet, hogy
egy teljes megközelítést magáévá fog tenni, de az is lehet, hogy különböző megközelítések elemeit fogja ötvözni.

Kiegyensúlyozott ez a dokumentum?
Nehéz teljesen objektívnek lenni. Ennek ellenére minden erőnkkel azon voltunk, hogy biztosítsuk, hogy a sokféle nézeteket
egyformán képviseljük a dokumentumban. A dokumentumot számos, a megvitatandó témakörökről különböző véleményt valló
partnerünkkel állítottuk össze.
Ezenkívül az eredeti szöveget az Európai Parlament következő tagjainak nyújtottuk be. Ők egészében véve kiegyensúlyozottnak
minősítették. A végleges változat az ő megjegyzéseiket és módosításaikat is magába foglalja.
z

Andrew Duff, Egyesült Királyság, Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

z

Jens-Peter Bonde, Dánia, Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport

z

Pierre Jonckheer, Belgium, Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

z

Pervenche Bérès, Franciaország, Európai Szocialisták Pártja
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Az Európai Unió ma
Az Európai Unió („az EU”) demokratikus európai országok uniója.
Az 1957-ben létrehozott Európai Gazdasági Közösség sok változáson ment keresztül, 1993 óta
„Európai Unió”-nak nevezik. A tagállamok száma a 6 eredeti alapító tagról mára 27-re nőtt. Hogy
milyen kérdésekről dönthet, (azaz a „hatásköre”) szintén bővült.
A teljes népessége: 492 millió lakos (a világ teljes népessége: 6,6 milliárd).

Az EU térképe
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
TAGJELÖLT ORSZÁGOK

FINNORSZÁG

SVÉDORSZÁG

Helsinki
Stockholm

Tallinn
ÉSZTORSZÁG
Riga
LETTORSZÁG

DÁNIA
Koppenhága
Dublin

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG

HOLLANDIA
Amszterdam

ÍRORSZÁG
London

BELGIUM
Brüsszel
Luxemburg

FRANCIAORSZÁG

Vilnius

Berlin

Varsó

L E N G YE LO R S Z ÁG
NÉMETORSZÁG Prága

LUXEMBURG
Párizs

LITVÁNIA

CSEH KÖZTÁRSASÁG
SZLOVÁKIA
Bécs
Pozsony
AUSZTRIA
Budapest
MAGYARORSZÁG
ROMÁNIA
SZLOVÉNIA
Ljubljana Zágráb
Bukarest
HORVÁTORSZÁG

Skopje

Róma
Madrid
PORTUGÁLIA
SPANYOLORSZÁG

Szófia
BULGÁRIA

MACEDÓNIA VOLT
JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

Ankara

OLASZORSZÁG
Athén

Liszabon

TÖRÖKORSZÁG

GÖRÖGORSZÁG
MÁLTA
Valletta
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Tagállam

Népesség
(millió fő)

Munkanélküliségi Emberi fejlődés Az eurót használó
ráta (%)
indexe
országok

Belgium

10.5

7.6

0.945

€

Németország

82.5

6.7

0.932

€

Franciaország

60.9

8.6

0.942

€

Olaszország

58.8

6.5

0.940

€

Luxemburg

0.5

4.9

0.945

€

Hollandia

16.3

3.3

0.947

€

Dánia

5.4

3.4

0.943

Írország

4.2

4.0

0.956

Egyesült Királyság

60.4

5.4

0.940

Görögország

11.1

8.6

0.921

€

Spanyolország

43.8

8.2

0.938

€

Portugália

10.6

8.0

0.904

€

Ausztria

8.3

4.5

0.944

€

Finnország

5.3

6.6

0.947

€

Svédország

9.0

6.2

0.951

Cseh Köztársaság

10.3

6.1

0.885

Észtország

1.3

4.7

0.858

Ciprus

0.8

4.4

0.903

Lettország

2.3

5.4

0.845

Litvánia

3.4

5.8

0.857

Magyarország

10.1

8.2

0.869

Málta

0.4

6.4

0.875

Lengyelország

38.1

11.2

0.862

Szlovákia

5.4

10.5

0.856

Szlovénia

2.0

4.8

0.910

Bulgária

7.7

4.9

0.816

Románia

22.3

7.5

0.805

Horvátország

4.4

14.3%

0.846

Törökország
Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság

72.5
2.05

10.2%
35.8%

0.757
0.796

€

€

Tagjelölt országok

* Az emberi fejlődés indexe (Human Development Index, HDI)
Az emberi fejlődés indexe egy ország átlagos eredményeit mutatja az emberi fejlődés három alapvető területén: egészség, tudás és életszínvonal. A
legmagasabb elérhető pontszám az 1, a legalacsonyabb a 0.
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Miért és mikor indult el az
európai építkezés folyamata?
Az első és második világháború után
néhány európai vezetőnek eltökélt
szándéka volt, hogy véget vessen
a gyűlöletnek és a versengésnek
Európában – főleg Franciaország
és Németország között –, és hogy
megteremtse a tartós béke feltételeit.
1950-ben a francia külügyminiszter azt
javasolta, hogy hozzák létre az Európai
Szén- és Acélközösséget, amely a
háborúhoz használt nyersanyagokat
a kibékülés eszközévé alakítaná, és
együttműködésre buzdítaná Európa
nemzeteit.

7

Főbb dátumok
1951

6 ország létrehozza az Európai Szén- és Acélközösséget:
Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia
és Luxemburg

1957

A Római Szerződés létrehozza az Európai Gazdasági Közösséget.
Ennek „közös piacán” megszüntetik a vámot (1968), és közös
politikákat vezetnek be a kereskedelem és a mezőgazdaság területén
(1960-as évek).

1973

Csatlakozik Dánia, Írország és az Egyesült Királyság.

1979

Az első európai parlamenti közvetlen választások.

1981

Csatlakozik Görögország.

1986

Csatlakozik Spanyolország és Portugália.

1986

Az Egységes Európai Okmány az áruk szabad mozgásán kívül lehetővé
teszi az emberek, szolgáltatások és tőke szabad mozgását is. Elindít egy
hat éves programot, melynek célja az egységes piac megteremtése*.

1993

Az egységes piac és az EU létrejött. A tagállamok közötti új
együttműködéseket fokozatosan fejlesztik – például a védelem és a belés igazságügy területén.

1995

Csatlakozik Ausztria, Finnország és Svédország.

2002

12 országban bevezetik az euró pénznemet.

2004

Csatlakozik a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia.

2005

Franciaország és Hollandia népszavazással elutasítja az európai
alkotmány létrehozásáról szóló szerződést. Megnyílnak a Törökország
tagságával kapcsolatos tárgyalások.

2007

Csatlakozik Románia és Bulgária.

* Az egységes piac
Az egységes piac egy vámunió, melynek feladata, hogy biztosítsa az emberek, áruk, szolgáltatások és a tőke az uniós országok közötti szabad
mozgását. Mit jelent ez?
Az egyének számára: más uniós országokban történő szabad letelepedéshez, tanuláshoz és nyugdíjba vonuláshoz való jog, és az EU bármely
területéről származó áruihoz és szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférés.
A vállalatok számára: az EU bármely területén történő üzleti tevékenységhez, és EU-szerte áruforgalmazáshoz és szolgáltatásnyújtáshoz való jog.
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Mit csinál, és mit nem az EU?
Az EU nem szövetségi állam (mint például az USA), de nem
is csupán egy nemzetközi együttműködési szervezet (mint
például az Egyesült Nemzetek Szövetsége) Az EU tagállamai
közös intézményeket hoztak létre, melyekre átruházzák
szuverenitásuk egy részét, hogy bizonyos közös érdekeltségű
kérdésekről közösen és demokratikusan dönthessenek,
európai szinten. Az EU-ban ma ötféle hatáskör létezik.

1. megközelítés
Közös uniós döntéshozatal

Kizárólagos hatáskör

Megosztott hatáskör

A tagállamok átruházzák
az EU-ra a döntéshozatal
és szabályozás jogát,
és bizonyos területeken
nem hozhatnak saját
jogszabályokat.

A tagállamok akkor
bízzák az EUra jogszabályaik
összehangolását és
koordinációját, ha
ezt hatékonyabbnak
érzik, mint az
egyedi fellépést. A
megosztott hatáskör
azt jelenti, hogy mikor
az EU cselekszik, a
tagállamok helyébe
lép.

Az EU-ban különböző kérdésekről különböző módon
döntenek. Egyes kérdésekről közösen, uniós szinten döntenek,
más kérdésekről a koordináció más-más szintjén döntenek.
Vannak olyan területek is, amelyekben az EU egyáltalán nem
játszik szerepet. Az alábbi táblázat ezt a témakört foglalja
össze.
A tagállamok jogalkotásának körülbelül 80%-ára befolyással
van az EU.

2. megközelítés
Többsebességes/
rugalmas

3. megközelítés
Támogatás,
koordniáció,
kiegészítő
intézkedés

4. megközelítés
Az EU-nak
nincsen szerepe

Az uniós országok
egy része az EU
intézményeit
bizonyos témakörök
előtérbe helyezésére
használhatja. Ez
az úgynevezett
„megerősített”
együttműködés.

Elsősorban a
tagállamok a
felelősek, az EU
szerepe csak
a tagállamok
intézkedéseinek
támogatására,
koordinálására
és kiegészítésére
szolgál.

A tagállamok
maguk hozzák
meg a döntéseket,
nincs semmiféle
kötelezettségük
a döntések
koordinációjára
vagy a közös
döntéshozatalra.

Néhány ország
azt is elérte, hogy
bizonyos szabályok ne
vonatkozzanak rájuk.
Ez az úgynevezett
„kívül maradás”.

A mai helyzet (példák)
z

Versenyszabályok

z

Egységes piac

z

Kereskedelempolitika

z

Regionális politika

z

Vámunió

z

Mezőgazdaság

z

Monetáris politika az
euróövezeti országok
számára

z

Környezetvédelem

z

Fogyasztóvédelem

z

Közlekedés

z

Energia

z

Biztonság és jog

NOE 003-07_HU.indd Sec1:8

z

Az euróövezet (13
ország)

z

A Schengeni
Megállapodás
főleg a határok
ellenőrzésére
vonatkozik (15
ország).

z

Néhány ország kívül
maradt a munkaidőszabályozásból és a
vízum- és a védelmi
politikából

z

Kutatás

z

Munkáltatás

z

Egészség

z

Oktatás

z

Külpolitika

z

Nyugdíjazás

z

Egészség

z

Minden más
terület, például

z

Lakásszolgáltatás

z

Családpolitika

9/26/07 5:56:37 PM
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Az EU költségvetése

9

1. ábra – Mire fordítja az EU a költségvetését? (2007)

Az EU politikáit körülbelül 120 milliárd eurós évi
költségvetésből finanszírozza, amelyet nagyrészt
a tagállamok fizetnek, jelenleg nem létezik uniós
adó. Ez az összeg jelenleg az országok egyesített
bruttó nemzeti jövedelmének kicsivel több, mint
1 százaléka (összehasonlításként, a tagállamok
nemzeti költségvetése a nemzeti jövedelem 35–
50%-át teszi ki).

5%

43%

EUR 126.5 billion

1% 6%

34%
34

11%

Regionális és kohéziós politika, kutatás, innováció, munkáltatás,
energia
Szomszédságpolitika, fejlesztési támogatás, a tagjelölt országok
támogatása
Egészségügy, oktatás, kultúra, fogyasztóvédelem, média, ifjúságügy
Közös agrárpolitika
Környezetvédelem, halászat, vidékfejlesztés
Más kiadások, ideértve az adminisztrációt

Hogyan működik az EU – A főbb intézményei és a döntéshozatali
folyamatok
A döntéseket többséggel vagy egyhangúlag hozzák
meg?

A Miniszterek Tanácsa
A Tanács az államokat képviseli. A Tanács az EU fő
döntéshozó szerve, ő fogadja el az Európai Bizottság
által javasolt uniós jogszabályokat. Államfői vagy
kormányzati szinten történő összeülése az „Európai
Tanács”, melynek az a szerepe, hogy kulcsfontosságú
kérdésekben politikai hatalommal ruházza fel az EU-t.

f

A legtöbb területen, ahol a hatáskör meg van osztva
a tagállamok között (lásd 8. oldali ábra), a döntéseket
többséggel hozzák meg, de nem az országok 50%-át
jelentő egyszerű többséggel. Ebben a rendszerben –
ez az úgynevezett minősített többségi szavazás – a
megállapodásokat mind az országok, mind az ő általuk
képviselt népesség jelentős többségével kell meghozni.
Az egyhangú döntés, ahol minden ország beleegyezése
szükséges, leginkább olyan érzékeny területeken szükséges,
mint például az adózás, szociálpolitika, védelem,
külpolitika és az EU-szerződések felülvizsgálata.
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Hogyan működik az Európai Parlament és a
Miniszterek Tanácsának „együttdöntése”?

The European Parliament
Az Európai Parlament tagjait az egyes országok polgárai
közvetlenül választják meg, ötévente, minden országban
ugyanakkor. A jelenlegi Parlamentnek 785 tagja van
a 27 uniós országból. A következő választások 2009
júniusában lesznek.
A Parlament fő szerepe az európai jogszabályok átvitele
és az EU éves költségvetésének elfogadása.

Az uniós jogszabályokat a Tanács és az Európai Parlament
együtt szavazza meg.

f

Ezeket a feladatköröket az EU Tanácsával együtt látja el.

E ‘co-decision’ folyamat során a Parlament számos terület
jogszabályzásakor egy szinten van a Tanáccsal, ideértve
a munkavállalók szabad mozgását, az egységes piacot,
az oktatást, a környezetvédelmet, az egészségügyet, a
fogyasztóvédelmet stb.
Az Európai Parlament visszautasíthatja az e területeken
javasolt jogszabályokat.

A hatalom eloszlása

Az Európai Bizottság
Ez az egyetlen uniós intézmény, amely jogszabályozást
kezdeményezhet. Ezen kívül a Bizottság biztosítja, hogy
az EU politikáit megfelelően hajtsák végre.

Európai
Bizottság

Ha a Bizottság javaslatot tett egy új jogszabályalkotásra
vagy az éves költségvetésre, benyújtja a Parlamentnek
és a Miniszterek Tanácsának, akik vagy átengedik, vagy
visszautasítják a javaslatot. A javaslat módosításához
egyhangú döntés szükséges, az elfogadásához a többség
is elég.

ellenöriz

kinevez

jogszabályi és költségvetési javaslatot tesz

Európai
Parlament

A Bizottságot ma tagállamonként egy, azaz 27 biztos
alkotja.

f

Miniszterek
Tanácsa

együttdöntés

polgárok
EU
Law

don’t
Biróság

nemzeti
kormányok
EU
budget

ellenöriz
Számvevöszék

További intézmények
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága tanácsadó bizottságok, tagjaik
szakszervezetek, munkáltatói és fogyasztói szervezetek
és helyi hatóságok képviselői.
Az Európai Unió Bírósága biztosítja az EUszerződések tiszteletben tartását a tagállamokban , és az
uniós jogszabályok a nemzeti jogszabályokkal szembeni
elsőbbségét.
Az Európai Számvevőszék ellenőrzi az EU
pénzeszközeinek beszedését és kiadását.
Az Európai Központi Bank egy független intézmény,
mely a 13 euróövezeti ország monetáris politikájáért
felel.
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1. témakör – Gazdasági és szociális jólét a globális
verseny világában
Az áruk, emberek, szolgáltatások áramlása és a
kommunikáció egyre globálisabb lesz. A világ más részein
történő események és emberi tevékenységek kihatással
vannak mindennapi életünkre. A gazdasági környezet,
amelyben az EU és tagországai működnek, globális
szinten épül fel. A kölcsönös függést az új kommunikációs
technológiák is erősítik.
Ezzel egyidejűleg az uniós országok népessége idősödik, és
nem gyarapszik olyan gyorsan, mint a világ más területeinek
népessége. Vannak, akik szerint az e kihívásokkal való

szembenézés több lehetőséget kínál, mint amennyire
veszélyeztetné jólétünket. Mások ennek ellenkezőjét
gondolják. Ezzel kapcsolatban azt kérdezzük:
Hogyan lehet a globális verseny és idősödés keretében
fenntartani a munkahelyek és a nyugdíjellátások szintjét és
minőségét?
Hogyan kellene az EU-nak döntenie ezekben a
kérdésekben?

Kihívások és lehetőségek – Munkahelyek
A megfelelő életszínvonal biztosításához a polgároknak munkahelyekre van szükségük.
Ezenkívül magas fokú képességekre és alkalmazkodóképességre van szükségük ahhoz,
hogy versenyképesek maradjanak szorosan összefonódott gazdaságú világunkban.
Vannak, akik szerint az EU az USA-hoz képest alulteljesít a munkáltatás és a növekedés
területén. Kína, India, Brazília és Oroszország egyre nagyobb gazdasági hatalommá
válnak. Az általunk importált áruk egyre nagyobb részét ők gyártják, az alacsonyabb
fizetésekből és a szociális védelem alacsonyabb szintjéből kifolyólag olcsóbban, mint mi.

Tények
2005-ben az EU
munkaerejének 8,7%-a
munkanélküli volt (az USAban 5,1%).
Az EU munkavállalóinak
7%-a (15 millió ember) él a
szegénységi küszöb alatt.

Ma Európában számos változás történik, új képességek, új technológiák, új piacok
és új rivális országok tűnnek fel. Vannak, akik szerint ezek a változások serkentik az
innovációt, nagyobb termelékenységet és alkalmazkodóképességet, új üzleti lehetőségeket
és végül több és jobb munkahelyeket eredményeznek.
Mások szerint ezek a változások veszélyeztetik életvitelünket és munkahelyeinket, és
arra kényszerítenek bennünket, hogy – főleg a „dömping” gyakorlat miatt – az előállítási
költségeket a munkaerő, az innováció és hosszú távú jólétünk rovására csökkentsük

Ezzel kapcsolatban:

Ön szerint a munkaadóknak lehetőséget kellene adni a szabad munkaerő-felvételre és –elbocsátásra? A
munkavállalókat jobban vagy kevésbé kellene védeni a munkanélküliség ellen?
A nemzetközi kereskedelmi verseny felé jobban vagy kevésbé kellene nyitottnak lennünk?
A globális verseny szempontjából jó stratégia új országokat felkérni, hogy csatlakozzanak az EU-hoz?
* Dömpingnek azt nevezzük, amikor egy ország úgy csökkenti áruinak az árát, hogy más országokkal szemben csökkenti vagy nem érvényesíti
adózási és egyéb szabályozásait. Vannak országok, amelyek elfogadják a hosszú munkaidőt, sőt, a gyermekmunkát is, és ezáltal mesterségesen
csökkentik az exportjuk árát. Ezt nevezik „szociális dömping”-nek. Az „adódömping” hasonlóképpen az adószintek csökkentését foglalja magába.
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Különböző megközelítések – Munkahelyek
A munkaerőpiac különböző megközelítései
Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
Védelmező, jóléti állam
A hatóságok megvédik
a munkavállalókat
attól, hogy elveszítsék a
munkahelyüket, magas
követelményeket és
feltételeket szabnak a
munkahelyek minőségére
vonatkozóan, és ha valaki
elveszti munkahelyét,
magas szintű védelmet
biztosítanak neki.
A munkahely
rugalmasságának a
biztonsággal való ötvözése
A hatóságok inkább az
emberek, mintsem a
munkahelyek védelmére
összpontosítanak. A
munkaerő-felvétel és
-elbocsátás egyszerű lehet,
de a munkanélkülivé
vált emberek magas
szintű védelmet kapnak a
hatóságoktól.

1. Ez kedvez a társadalmi kohéziónak és a
munkáltatás magas szintjének.
2. Stabilitást és munkanélkülivé válás
esetén magas szintű védelmet biztosít a
munkavállalók számára.
3. Bár rövid távon ez nagyobb költségekkel
járhat, hosszú távon kevesebbe kerül, mivel
biztosítja a munkavállalás stabilitását, és így
hosszú távon az emberek tapasztalataiba és
képességeibe fektet be.

1. Ez a megközelítés a szolidaritás igényét a
gazdasági növekedéssel ötvözi, mivel úgy
biztosítja a munkanélküliség kockázatát,
hogy közben a munkaadóknak megfelelő
szabadságot ad.
2. A védelem mellett az embereket
képességeik alakítására ösztönzik, mivel a
munkahelyek között képezhetik magukat
és fenntarthatják társadalombiztosítási
jogaikat.
3. A munkanélküliek számára elegendő
időt biztosít a megfelelő munkahely
megtalálásra.

1. A túlságosan merev munkaerő-piaci
szabályozások nem motiválják a
munkaadókat a munkaerő-felvételre.
2. A nagyvonalú munkanélküli ellátások
nem bátorítják a munkanélkülieket a
munkakeresésben. Költséges, és sokan az
államból élnek.
3. Egyenlőtlenséget teremt, mivel a
munkanélküliek egy része és a nem stabil
munkahellyel rendelkezők nehezen találnak
stabil munkahelyet. Vannak, akiknek jól
védett munkahelyük van, másoknak nincs,
vagy bizonytalan a munkahelye.

1. Ez a megközelítés csak növekedő
gazdasági időszakokban engedhető meg.
A munkaadók elbocsátási szabadsága
hátrányosan érinti a munkavállalókat.
2. Költséges, mivel az újraelosztás magas
szintjét, azaz magas adószinteket igényel.
3. A munkahelykeresés és a képességek
alakításának felelősségét teljes egészében
az egyénre helyezi. Fiatal, magasan képzett
egyének esetén jól működhet, de idősebb,
vagy kevésbé képzett munkavállalók esetén
nem.

Az egyik változatot
„rugalmas biztonság”-nak
hívják.
Határok nélküli
munkaerőpiac
A munkaerőpiac nagyon
rugalmas és szabályozatlan.
Munkaerőt felvenni és
elbocsátani egyszerű.
A hatóságok csak
minimális biztonsági
hálót biztosítanak a
munkanélküliek számára,
pl. korlátolt időszakos
támogatást, de a munkahely
biztonságát nem.
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1. Ez a megközelítés megkönnyíti a vállalatok
számára a munkavállalók felvételét és
elbocsátását, így maximális gazdasági
hatékonyságot biztosít. Mivel egyszerűbb
a munkavállalók elbocsátása, az új
munkahelyek teremtése is egyszerűbb.

1. Ez a megközelítés egyenlőtlenséghez vezet.
Vannak, akik jól járnának, de sokan nem
lennének versenyképesek, mert nincsen
meg a munkahely vagy a munkahely
helyszínének változtatására való képességük
vagy lehetőségük.

2. A nem bér jellegű költségek, például
a társadalombiztosítási járulékok,
alacsonyabbak. Ez nagyobb nemzetközi
versenyt eredményez. A munkaadók
kevésbé vonakodnak a munkaerő-felvételtől.

2. Sok munkavállaló bizonytalanságban él. Ez
szegénységhez, stresszhez, egészségügyi
problémákhoz és társadalmi feszültséghez
vezet.

3. A munkaadók és azok, akik hatékonyan
dolgoznak, jól járnak, mert a rendszer
ösztönzi a mobilitást és az innovációt.

3. A magas munkahely-változtatási arány
megakadályozza az emberekbe történő
hosszú távú befektetést, és gyengíti az
emberek kötődését a munkájukhoz.

9/26/07 5:56:39 PM

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

13

A munkahelyek és a kereskedelem különböző megközelítései
Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
A hazai munkahelyek és
az ipar védelme
A hatóságok meg
kívánják védeni a hazai
munkahelyeket és ipart a
külső veszélyforrások ellen,
ezért a külföldi árukra
adókat és vámokat vetnek
ki, a munkavállalókat
a vállalat költözése
esetén kompenzálják, és
a stratégiai fontosságú
hazai iparágakban történő
külföldi felvásárlásokat
ellenőrzik.
A munkahelyteremtés a
szabad kereskedelem által
történő ösztönzése
A piacok amennyire
csak lehet, nyitottak a
nemzetközi versenyre.
Ez azt jelenti, hogy a
kereskedelmet a vámok
csökkentése vagy
megszüntetése által
megnyitják.
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1. Csak így lehet megküzdeni az alacsony
bérű, fejlődő országokból érkező
konkurenciával, és így lehet megőrizni a
közösségek életmódját és a hagyományos
ipart.
2. Ez biztosítja, hogy a verseny ne az emberek
vagy a környezet kárára, hanem oly módon
történjen, ami senkit sem részesít előnyben.
3. Az, hogy a stratégiai fontosságú iparokat
a saját kezünkben tartsuk, alapvetően
szükséges ahhoz, hogy a kormány megtartsa
a gazdaság fölötti ellenőrzését.

1. A szabad kereskedelem ösztönzi az
innovációt és a magasabb színvonalú
munkahelyek teremtését, és serkenti a
nemzetközi versenyképességünket.
2. A fogyasztók élvezhetik az olcsóbb és
változatosabb áru- és szolgáltatáskínálatot,
kibővíti a termékeink piacát, miközben
előmozdítja a fejlődő országok fejlődését.
3. Inkább azokon a területeken ösztönzi a
befektetést, ahol az egyes országoknak
komparatív előnyük van, mintsem a nem
jövedelmező szektorokba.

1. A protekcionizmus hosszú távon nem
tartható fenn, mivel idejétmúlt iparágakba
való befektetést, kisebb versenyt és
kevesebb innovációt eredményez.
2. Korlátozza a fogyasztói döntéseket, mivel az
olcsóbb áruknak és szolgáltatásoknak nem
ad teret.
3. Korlátozza iparágaink külföldi piaci
lehetőségekhez való hozzáférését, mivel
más országok úgy dönthetnek, hogy
saját iparukat támogatják, és így nem
használhatjuk ki komparatív előnyünket
más országokkal szemben.

1. A szabad kereskedelem lefelé viszi
a versenyt, azaz a szabályokat a piac
legkevésbé igényes résztvevői szabják meg.
2. Veszélyezteti az új és érzékeny iparágakat,
és munkahelyekbe kerül, ugyanis
egyes országok vagy régiók iparágait a
könyörtelen, néha támogatott versenytársak
eltörlik.
3. A teljesen szabad piac szociális védelme
túlságosan korlátozott azok számára,
akik rosszul teljesítenek. Győzteseket és
veszteseket hoz létre – a vesztesek védelme
túl kicsi.
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Kihívások és lehetőségek – Nyugdíjak
Mivel az európaiak egyre tovább élnek, és egyre kevesebb gyermekük születik, Európa
kihívással néz szembe: idősödik. Ennek komoly gazdasági hatásai lesznek, ugyanis
kevesebb munkavállalónak kell fizetnie a nyugdíjasok nyugdíj- és egészségügyi ellátását.
A mai nyugdíjrendszerek három széles csoportba oszthatók:
A „felosztó-kirovó” rendszerű állam nyugdíjellátását az aktuálisan dolgozók fizetik. A
kiegészítő magánnyugdíjazást ösztönzik, bár valószínűleg az állami nyugdíj marad az
időskori fő jövedelemforrás.
Több pilléres rendszer – Az állami nyugdíjrendszer csak egy viszonylag alacsony
alapnyugdíjat biztosít, melyet járulékokból vagy adókból finanszíroznak. A nyugdíjas
kori megfelelő életszínvonal biztosításához a munkavállalóknak további nyugdíjellátásról
kell gondoskodniuk. Vannak kiegészítő, finanszírozott munkahelyi nyugdíjkonstrukciók,
melyhez a hozzájárulás lehet kötelező vagy választható. Ilyen, erős második és harmadik
pillérű nyugdíjrendszer működik az angol-szász országokban, valamint Hollandiában és
Dániában.

Tények
Ma minden 65 év feletti ember
nyugdíját négy dolgozó ember
fedezi. 2050-re ez az arány
két ember/egy 65 év feletti
emberre fog csökkenni.
Az EU 65 évet betöltött
népességének aránya az
előrejelzések szerint a mostani
arány körülbelül kétszerese
lesz.

Hogyan lehet megakadályozni, hogy az idősödés az idősek elszegényedését idézze elő?
Hogyan lehet magas járulékok és adók nélkül megfelelő nyugdíjrendszert biztosítani?
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Különböző megközelítések – Nyugdíj
Megközelítés
„Demográfiai” megoldások –
Ezek a megközelítések demográfiai
növekedés által új embereket
léptetnének be a munkaerőpiacra,
amely történhet például a
következők által:
A gyermekvállalás ösztönzése;

Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
1. A magasabb születési arány megújítja
a népességet, és hosszú távon javítja a
dolgozók/nyugdíjasok arányát.
2. A gazdasági szükségleteken alapuló
bevándorlás segít fenntartani a
megfelelő munkaerő-ellátást.
3. A bővítés serkenti a gazdasági
növekedést.

Az EU-n belüli bevándorlás és
mobilitás ösztönzése;

Az idősebb munkavállalók
foglalkoztatási szintjének növelése
Ez a lehetőség az idősebbek
nagyobb foglalkoztatását ösztönzi,
például a következők által:
Nagyobb rugalmasság bevezetése,
az idősebb munkavállalók hosszabb
ideig tartó munkavállalásának
lehetővé tétele

1. A gyermekvállalási kedv növelésére
irányuló intézkedések nem hatékonyak
és költségesek. A születési arány
problémájával kapcsolatosan nem
sok mindent tehetünk. Bizonyos
esetekben viszont csökkentik a nők
foglalkoztatottságának az arányát.
2. A nyugdíjunk fizetéséhez sokkal
több bevándorlóra lenne szükség. Ez
integrációs problémákhoz vezetne.
3. Új tagállamok felvétele által nem
lehetne kifizetni a régi tagországok
nyugdíjellátását.

1. Az idősebb emberek munkaerőpiaci jelenlétének növelése segít a
dolgozók és nyugdíjasok arányának
fenntartásában.
2. Az idősebb munkavállalók
foglalkoztatási szintjének növelése
lehetővé teszi a még munkaképes
személyeknek, hogy hozzájáruljanak az
általános jóléthez.

1. A korai nyugdíjazás csökkenti
a munkanélküliséget, mivel
munkahelyeket szabadít fel. Épp
ellenkezőleg, ha az idősebb,
kevésbé dinamikus munkavállalók
a munkapiacon maradnak, foglalják
a munkahelyeket a fiatalabb
munkavállalók elől.
2. Az idősödő munkavállalók kevésbé
termelékenyek. A munkaerőpiacon
tartásuk költséges és nem hatékony.

Az idősödő emberek jobb
beillesztése a munkaerőpiacra
A később nyugdíjba vonulóknak
magasabb nyugdíj biztosítása
Felülvizsgált köznyugdíjrendszer
Ez a megközelítés a „felosztókirovó” rendszerek demográfiai
változáshoz való igazításával történő
megtartását jelenti. Ez például
a nyugdíjkorhatár kitolásával, a
nyugdíjszintek csökkentésével és a
kötelező járulékfizetés szintjének
növelésével érhető el.

Nagyobb bizalmat teremteni a
magánfinanszírozás iránt
Ez a lehetőség a teher, a kockázat és
a lehetséges haszon nagyobb részét
helyezi az egyének vállára, mint a
„felosztó-kirovó” rendszer.

1. A várható élettartam növekedésével
természetes, hogy a nyugdíjkorhatárt
kijjebb kell tolni. Az emberek
tovább élnek, és később lépnek be
a munkaerőpiacra. A társadalmi
szerződésnek ezt figyelembe kellene
vennie.

1. Ez megváltoztatja a társadalmi
szerződést. A megfelelő nyugdíjellátás
ígéretét be kell tartani. Ha valaki
egész életén át keményen dolgozott,
és tisztességes nyugdíjra számított,
de azt jelentősen csökkentik, az
igazságtalanság.

2. Csak akkor tudnak a nyugdíjrendszerek
a költségvetés szétrombolása nélkül
fennmaradni, ha az emberek később
vonulnak nyugdíjba és/vagy többet
fizetnek.

2. Vannak, akiknek a munka nyomása
vagy a jelentős fizikai megterhelés
miatt hamar nyugdíjba kell vonulniuk.
Ha ezeket az embereket tovább
dolgoztatjuk, akkor nagyobb lesz a
munkanélküliség, és többen fognak
fogyatékossági nyugdíjat igényelni.

1. Egyéni felelősséget teremt,
miközben könnyíti a költségvetést.
Ha a munkavállalók inkább saját
megtakarításaikra támaszkodnak,
a munkavállalók nyugdíjasokhoz
viszonyított aránya kevésbé
befolyásolja költségvetést.

1. Ez túlságosan a munkavállalókra
helyezi a felelősség terhét. Vannak,
akik jól járnak, de vannak, akik rosszul
fektetnek be, és végül elszegényednek.
2. Ez a rendszer túl magas kockázatokat
idéz elő, mert az értéktőzsde
ingadozásaitól függ.

2. Ez a rendszer elég ahhoz,
hogy megvédje az embereket a
katasztrófától, miközben tért ad az
egyéni kezdeményezésnek.
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Az intézkedés szintje – Munkahelyek és nyugdíjak
Mit tesz most az EU?

Tények

Ma a foglalkoztatás- és nyugdíjazási politika kizárólag tagállami hatáskörbe tartozik.
A meglévő EU-koordináció a kormányok politikai célkitűzésekkel való önkéntes
megállapodásán, információmegosztásán és politikai kormányzásra való törekvésén
alapszik. Ez az úgynevezett „koordináció nyílt módszere”.

A strukturális alapok az EU
költségvetésének több mint
40%-át , az Európai Szociális
Alap körülbelül 10%-át teszi
ki.

Az európai foglalkoztatási stratégia keretében az EU közös céljait és célkitűzéseit
határozzák meg.
A Bizottság pénzügyi segítséget is nyújt az állami és az állami szint alatti hatóságoknak
a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés elleni harcban, elsősorban az Európai
Szociális Alap által. Ez az alap az EU strukturális alapjainak egyike, melyek
célja, hogy az EU tagállamainak és régióinak jólét- és életszínvonalbeli különbségeit
csökkentse. E politika szerint az EU költségvetésének egyharmadát az EU kevésbé
virágzó régióinak segítésére kell fordítani.
A nyugdíjazás területén az EU az időskori foglalkoztatás növelését szorgalmazza. Az
EU e területre vonatkozó egyetlen jelentős törvényalkotói intézkedése a kiegészítő
nyugdíjrendszerek egységes piacának létrehozása volt, mely az emberek az uniós
országokban való mobilitását segíti elő.
Vannak, akik szerint a koordináció nem kielégítő, és az EU válaszai túl gyengék ahhoz, hogy megbirkózzanak a tartósan magas
szintű munkanélküliséggel, és hogy megfelelő nyugdíjellátást biztosítsanak.
Mások szerint ezeket a kérdéseket a tagállamokra kellene bízni, mert ők könnyebben végre tudják hajtani a történelmi, gazdasági
és iparágankénti stb. különbségek által alakított, egyedi igényüknek megfelelő politikákat. Vannak, akik szerint a merev
koordináció visszatartja a reformokat és hátráltatja az innovációt.

Az EU kormányzatainak milyen szinten kellene – vagy nem kellene – koordinálnia a foglalkoztatással és a
nyugdíjazással kapcsolatos kérdéseket?
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Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
1. megközelítés
Közös uniós
döntéshozatal

1. A közös nyugdíjrendszerek és
foglalkoztatási politikák elősegítik a
munkakörülmények összehangolását,
a munkavállalók országokon keresztüli
mobilitását, és a világversennyel való harc
felvételét.

1. A tagállamok nem állapodhatnak meg
egy közös megközelítésben vagy egy
mindenkinek megfelelő megoldásban,
mivel a jóléti államok hagyományai
és gazdasági szerkezetei túlságosan
különbözőek.

2. Az egyszerű koordináció nem bizonyult
elegendőnek a problémáink megoldására.

2. Ez megerősítené a brüsszeli bürokráciát,
és kevésbé tenné lehetővé a kormányzatok
számára, hogy az általuk legjobbnak tartott
politikát valósítsák meg.

3. A nagyobb fokú uniós összehangolás a
közös piacot teljesebbé tenné. Például
létezhetne a kiegészítő nyugdíjbiztosítási
szabályozásnak is közös piaca.

2. megközelítés
Többsebességes

1. Minden országnak megvannak a
saját igényei, és képesnek kell lennie,
hogy eldönthesse, mennyire szeretne
együttműködni a többi tagállammal.
2. Ez a megközelítés lehetővé teszi a
tagállamok számára a kísérletezést,
anélkül, hogy a brüsszeli koordinációt vagy
szabályozásokat megsértené.

3. megközelítés
Támogatás,
koordniáció,
kiegészítő
intézkedés

f

4. megközelítés
Az EU-nak ne
legyen szerepe
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1. A jelenlegi koordniációs megközelítés
működik, mert egyfajta pajtási
nyomáskialakításon, megnevezésen
és megszégyenítésen alapszik, amely
biztosítja, hogy egyik tagállam se akarja,
hogy rosszul teljesítőként tartsák számon.
2. A tagállamok továbbra is szabadon
dönthetnek arról, hogy hogyan hajtsák
végre az európai iránymutatásokat, és
saját igényeiknek megfelelő politikákat
hozzhatnak létre.
1. A nemzeti kormányok vannak a legjobb
helyzetben a döntéshez.
2. Ez a megközelítés lehetővé teszi a
különböző országok és régiók számára,
hogy a különböző megoldásokkal
kísérletezzenek, ami innovációhoz és
egészséges versenyhez vezet.

3. Fennáll a veszélye a költségesebb rendszer
felé történő kiegyenlítésnek. A gazdagabb
országok és régiók fizetnének a kevésbé
hatékonyaknak.
1. Ez lehetővé teszi az önközpontú, nemzeti
megfontolásoknak, hogy a szolidaritás, az
EU integritása, és az EU világszinten való
szerepvállalása elé kerüljenek.
2. Ez egyes csoportok és országok között
jelentős nézeteltéréseket eredményezne.

1. Ez a megközelítés azért nem működik,
mert nincsenek szankciók az elmaradozók
ellen.
2. Egyes országok arra hajlanak, hogy saját
érdekük szerint, más országok költségére
cselekedjenek, ami valószínűleg társadalmi
és adódömpinghez vezet.

1. Az egyenlőtlenségek nőnek. Ez kedvez
a tisztességtelen versenygyakorlatoknak,
például a szociális és adódömpingnek.
Az országokat ez arra kényszeríti, hogy
az alacsony védelmi szintű országokat
kövessék.
2. A nemzeti gazdaságok nem
versenyezhetnek önállóan az USA és Kína
ellen.
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2. témakör: Szerepünk a világban
A hidegháború a világ jelentős részét 40 éven át két
táborra osztotta. Végül egy összetett és törékeny világrend
kialakulásához vezetett.
Ma a terrorizmus új kihívásokat jelent a kormányok számára.
A geopolitikai feszültség új forrásait jelenti az olyan szűkös
természeti források iránti verseny, mint például az olaj, a
gáz, az ásványi anyagok és a víz. Az éghajlati változásoknak
komoly hátrányos következményeik vannak, és globális
megoldásokat követelnek.

Hogyan kellene az EU-nak beavatkoznia a globális
ügyekbe, hogy megoldja a konfliktusokat, elősegítse a békét
és biztosítsa saját biztonságát?
Hogyan kellene meghozni az ezekkel a kérdésekkel
kapcsolatos döntéseket?

Kihívások és lehetőségek – Globális béke és biztonság
Ahogy egyre több ország fejleszt ki tömegpusztító fegyvereket, ideérve a nukleáris
fegyvereket, egyre nő a feszültség. Sokhelyütt továbbra is szélsőséges szegénység
uralkodik, ami növeli a globális migrációs áramlásokat.
Mai világunk veszélyes konfliktusai közé tartozik az iraki és afganisztáni háború, a
Szudán Darfur régiójában zajló polgárháború, az Izrael és a palesztinok közötti konfliktus,
a kaukázusi szeparatista megmozdulások és a koszovói háború utóhatásai.
Az USA által vezetett afganisztáni (2001) és iraki (2003) invázióhoz számos európai
ország vezérelt csapatokat. Míg Franciaország és Németország ellenezte az iraki katonai
inváziót, az Egyesült Királyság, Lengyelország, Dánia, Olaszország, Spanyolország és
Hollandia részt vettek az USA által vezetett koalícióban. Libanonban a 2006 nyári háború
után Olaszország átvette a megerősített ENSZ földi haderő irányítását, hogy az izraellibanoni határterületen visszaállítsa a nemzetközi békét és biztonságot.
Az utóbbi években gyakran bírálták az uniós országokat, mind azért, hogy katonailag
beavatkoztak (pl. Irakban), mind azért, hogy nem avatkoztak be (pl. a kilencvenes években
a ruandai népirtásba vagy a volt jugoszláviai konfliktusba).
Az EU számára különösen a közvetlen közelében zajló változások a fontosak. Jelenleg
három tagjelölt ország van: Törökország, Horvátország és Macedónia. Ezen kívül más
országok is lehet, hogy jelentkezni fognak, főleg a nyugat-balkáni államok, Grúzia,
Ukrajna és Belorusszia.

Tények
Az EU-ban csak az
Egyesült Királyságnak és
Franciaországnak vannak
nukleáris fegyverei. A többi
köztudottan nukleáris erővel
rendelkező ország az USA,
Oroszország, Kína, India és
Pakisztán.

2006-ban a 27 uniós tagállam
11 632 katonát küldött
békefenntartó misszióra.
Törökország népessége
nagyobb a jelenlegi uniós
tagországok bármelyikénél,
kivéve Németországot.
A három tagjelölt ország
együttvéve 16%-kal növelné az
EU teljes népességét.

Mielőtt egy tagjelölt ország csatlakozhatna az EU-hoz, stabil rendszerű demokratikus
kormánnyal kell rendelkeznie, biztosítania kell a jogállamiságot, és tiszteletben kell
tartania az emberi jogokat. Ezen kívül működő piacgazdasággal és az EU jogszabályainak
és politikáinak végrehajtására képes közigazgatással kell rendelkeznie. Minden tagjelölt
ország tagsági feltételeit az Európai Bizottsággal folytatott, többéves tárgyalások során
dolgozzák ki.

Kell-e az EU-nak és tagállamainak világszinten aktív szerepet játszania?
Hogyan lehetne a tagállamok az EU közvetlen közelében lévő országokra gyakorolt hatását maximalizálni?
A nemzetközi befolyás mely eszközeit kellene az EU-nak és tagállamainak előnyben részesítenie?
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A külföldi kihívások két példája
Irán nukleáris programja
2007-ben Iránról még nem lehet tudni, hogy rendelkezik-e nukleáris fegyverrel, azonban aláírta a nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést, amely elutasítja az ilyen fegyverek birtoklását. Több ország, például
az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország azzal vádolják Iránt, hogy az a titkos szándéka, hogy nukleárisfegyverprogramot fejlesszen ki, Irán viszont azt állítja, hogy az energia-előállítás a célja. Ugyanakkor Irán elutasította az EU
azon javaslatát, mely szerint segítene Iránnak „egy biztonságos, gazdaságilag életképes és az atomfegyverek elterjedése
ellen biztosított atomenergia-előállító és -kutató program kifejlesztésében”.
2006-ban az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatot nyújtott be, melyben felszólította Iránt, hogy hagyjon fel nukleáris
tevékenységével, és komoly szankciókat fogadott el Irán ellen. Az EU, az Egyesült Államok egyetértésével arra kívánta
rávenni Iránt, hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy nem fejleszt ki urániumdúsítási kapacitást, cserében az EU
biztosítaná az atomenergia-fejlesztéshez szükséges anyagokat és egyéb hosszú távú támogató tevékenységet.
Vannak, akik szerint Irán atomfegyver-gyártási kapacitás kifejlesztésétől való eltántorítására a nemzetközi közösségnek
ragaszkodnia kellene a szankciók és ösztönzőelemek kombinációjának alkalmazásához.
Mások szerint egy atomfegyverekkel rendelkező Irán destabilizáló hatással lenne a Közel-Keletre, melynek megelőzésére
Irán atomlétesítményeinek elpusztítása lenne a leghatásosabb megoldás.

Klímaváltozás
Az emberi tevékenységek az éghajlatra gyakorolt hatása egyre nő. Kiváltképp az energiatermelés és –használat okoz olyan
szennyezőanyag-kibocsátásokat, amelyek megváltoztatják a hőmérsékletet, és ezáltal kihatással vannak a környezetre
és az emberek életére. Ez a probléma globális, ezért a megoldásokat az egyes országoknak kell végrehajtaniuk, és
nemzetközileg is koordinálni kell őket (ha egyes országok csökkentik a szennyezőanyag-kibocsátásukat, de mások nem,
akkor a probléma nem oldódik meg).
Energiafüggés
Ezenkívül az uniós országok az energiafogyasztásuk több mint felét importból fedezik. Az előrejelzések szerint ez a
függés a hazai források apadásával nőni fog. Hivatalos előrejelzések szerint az uniós országok 2030-ra gázellátásuk 70%át oroszországi importból fogják fedezni. Oroszország már számos alkalommal használta energiatartalékait arra, hogy
nyomást gyakoroljon szomszédos országaira.

NOE 003-07_HU.indd Sec1:19

9/26/07 5:56:41 PM

20

Tomorrow’s Europe

Különböző megközelítések – Globális béke és biztonság
Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
Különböző megközelítések az EU a világ többi részével való kapcsolatához
Izoláció
Az országok visszavonulnak
a globális színtérről, és arra
összpontosítanak, hogy saját
biztonságukat megvédjék,
anélkül, hogy tengerentúli
konfliktusokba kerülnének.
Az USA-hoz való igazodás
Az országok nem próbálják
globális szinten növelni
befolyásukat, hanem
biztonságuk védelmében
főleg az USA-ra és a
NATO-ra támaszkodnak, az
USA nemzetközi ügyekben
betöltött vezető szerepéhez
igazodva.

Egy regionális erő a
multipoláris világunkban
A tagállamok és az EU
arra törekszenek, hogy
megerősítsék befolyásukat,
és hogy alakíthassák
a világ eseményeit.
Az USA beleegyezése
nélkül is nemzetközi
kezdeményezéseket
indítanak.
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1. Így el lehet kerülni a mind emberi élet,
mind anyagi szempontból költséges katonai
beavatkozásokat.
2. A tengerentúli konfliktusokhoz nincsen
semmi közünk, ezért saját biztonságunk
érdekében legjobb, ha nem szerzünk
ellenségeket.

1. Európa az USA, hagyományos
szövetségesünk védelme alatt lesz. Az
amerikai eszközök a legmegfelelőbbek
ahhoz, hogy megőrizzük az EU külső
fenyegetettségekkel szembeni biztonságát.
2. Csak így lehet az uniós országok egységét
biztosítani, ugyanis a megközelítéseik és
történelmi kapcsolataik túl összetettek
ahhoz, hogy hatékony, közös külső fellépést
tegyen lehetővé.
3. Ez lehetővé teszi az EU számára, hogy az
USA érdekeihez igazodjon, és egyesült
harcvonalat hozzon létre, ha terrorizmussal
vagy előretörő nagyhatalmakkal, például
Kínával vagy Oroszországgal kell
megküzdenie.
1. Ez hozzájárul a világ stabilitásához. A
multipoláris világ az országok igazságos
egyensúlyát jelenti, míg az egyoldalú
amerikai dominancia korlátoknak ütközött
(pl. Irakban és Afganisztánban).
2. Ez megerősíti az uniós országok gazdasági
érdekeik előmozdítására való képességét,
valamint, hogy olyan befolyásos regionális
erőként álljon a nemzetközi színtéren, aki
képes például konfliktusok megoldására.

1. Erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy ne
tegyünk semmit, amikor ártatlan embereket
ölnek meg, és saját érdekünk, hogy
előmozdítsuk a világbékét.
2. Nem reális elképzelés, hogy ha
visszavonulunk a globális színtérről,
megvédhetjük magunkat a globális
konfliktusoktól és a külső fenyegetésektől.
1. Az uniós országok és az USA máshogy
látják a nemzetközi kapcsolatokat. Az
amerikaiak demokráciával, emberi jogokkal
vagy az éghajlatváltozással kapcsolatos
megközelítése például nem ugyanaz, mint
az európaiaké.
2. Az EU érdekei nem ugyanazok, mint
az USA-é. Az Oroszországtól való
energiafüggés például sokkal jobban érinti
az uniós országokat mint az USA-t.
3. Ez az uniós országok szétesését mozdítaná
elő, ugyanis egyesek különleges kapcsolatot
szeretnének az USA-val, míg mások inkább
függetlenül cselekednének.

1. Az európai országoknak a nézetei
túlságosan különbözőek. Nem találnak
közös nevezőt a nemzetközi kérdésekben.
2. A jelenlegi változó geopolitikai
környezetben, az USA dominanciája, Kína
és más országok előretörése mellett ez túl
idealisztikus és nem időszerű. Európának
választania kell ezek közül a hatalmak
közül.
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Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
Különféle beavatkozási módok
A „puha hatalom” és
a diplomáciai befolyás
kifejlesztése
Az országok arra
törekednek, hogy olyan nem
katonai („puha hatalmi”)
eszközökkel növeljék
befolyásukat, mint például
a kereskedelempolitika,
embargó, fejlesztési
segítségnyújtás és politikai
és diplomáciai izolációval
való fenyegetés.
ENSZ-mandátum
alatt történő katonai
beavatkozás

1. A katonai beavatkozások költségesek, és
gyakran több kárt okoznak, mint hasznot.
2. Az uniós országoknak nincs elég katonai
hatalmuk ahhoz, hogy beavatkozzanak a
konfliktusokba.
3. Az EU-nak van a világon a legnagyobb
piaca és a legnagyobb támogatási
költségvetése. Ezekkel jelentősen lehet
befolyásolni más országokat.

1. Ehhez az szükséges, hogy a nemzetközi
közösség egyezzen bele katonai
beavatkozásba, és biztosítsa, hogy támogatja
azt.
2. Az ENSZ egy hatalommal bíró biztosíték a
rosszul megtervezett katonai beavatkozások
ellen, és olyan legitimitást kölcsönöz, amely
különben nem lenne meg.

Többoldalú katonai
beavatkozás

1. Fegyveres konfliktus esetén csak megfelelő
erejű katonai fellépéssel lehet megállítani a
harcokat.
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2. A gazdasági szankciók az átlag embereket
károsítják, de csak ritkán változtatják meg
az ellenséges kormányok viselkedését.
3. Az EU diplomáciája túlságosan megosztott
és szétszóródott ahhoz, hogy hatékonyan
tudja befolyásolni a világ eseményeit.

4. Az uniós országokat és az EU-t erős
diplomáciaimisszió-hálózat és történelmi
kötelékek fűzik a világ országaihoz. Jó
a helyzetük ahhoz, hogy megoldják a
konfliktusokat.

A katonai hatalom
használható a globális
konfliktusokba való
beavatkozásra, de csakis az
ENSZ támogatásával.

Az országok arra használják
katonai hatalmukat,
hogy a világ problémás
területein beavatkozzanak,
ha szükséges, az ENSZ
támogatása nélkül is.

1. A „puha hatalom” nem hatékony a
világ legkomolyabb konfliktusainak
megoldásában.

2. A katonai beavatkozásra való készenlétnek
elrettentő ereje van, így már a konfliktusok
kialakulását is megakadályozza.

1. Az ENSZ jóváhagyására várás lelassítja a
folyamatot, mivel Kínának, Oroszországnak
és az USA-nak vétójoga van.
2. Akár van ENSZ-mandátum, akár nincs, a
katonai beavatkozás inkább csak elmérgesíti
a globális konfliktust, minthogy megoldást
hozna.

1. A jelenlegi iraki és afganisztáni helyzet
is azt mutatja, hogy még az USA, a világ
legnagyobb katonai hatalma sem képes
pusztán katonai fellépéssel elérni céljait.
2. A katonai beavatkozás a konfliktusok
fokozása által csak még kevésbé
biztonságossá teszi a világot.
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Az EU közvetlen szomszédságának különböző megközelítései
Nem kell szomszédságpolitika,
és nem kell több bővítés
Az EU-nak a belső fejlődésére
kell összpontosítania, nem
pedig arra, hogy a szomszédos
országokkal kiváltságos
kapcsolatokat alakítson ki.
A további bővítés ki van zárva.

Nem kell bővítés, de jobban
kell összpontosítani a
szomszédságra
Nem csatlakozik új ország az
EU-hoz, de előmozdítják a
szomszédos országokkal való
kiváltságos kapcsolatokat.
E „szomszédságpolitika”
keretében az EU és a közvetlen
közelében lévő országok
politikai és gazdasági
reformokban állapodnak meg.
Korlátozott bővítés
Az EU-nak továbbra is
tárgyalnia kell a meglévő
tagjelölt országokkal, de
világossá kell tennie, hogy még
sokáig nem válhatnak tagokká.
Az új jelentkezéseket nem
ösztönzik.

1. A gazdagabb tagállamok nem engedhetik
meg maguknak, hogy a szegényebb
államoknak hatalmas támogatásokat
fizessenek.

1. A bővítés folyamatának befejezése
csökkentené az EU a szomszédos
országok politikai és gazdasági
fejlődésére gyakorolt hatását.

2. Minél nagyobb lesz az EU, annál
nehezebb lesz a mélyebb integrációt
megvalósítani, és a tagállamok
között egyetértést elérni. Inkább arra
kellene törekedni, hogy az EU magját
megerősítsük.

2. A bővítés vége azt a benyomást keltené,
hogy az EU befelé fordult, csökkentené a
befolyását, a Közel-Keleten is.

1. Az uniós országok vonzereje nagyon
jelentős változásokat idézhet elő a
szomszédos országokban.

1. A jelenlegi tagjelölt országok nem fognak
megelégedni az EU-val való másodrangú
kapcsolatokkal, teljes jogú tagok akarnak
lenni. Ennek az a kockázata, hogy EUellenes érzéseket és visszahatást vált ki,
ahelyett, hogy ezen országok reformjait és
fejlesztését mozdítaná elő.

2. Hatékonyabb egy erős „mag”-ot
építeni az Uniónak, és a szomszédos
országoknak hasznot szolgáltatni az EU
bizonyos területein, mint megpróbálni túl
sok országot túl gyorsan integrálni.

1. A bővítés kilátása jó eszköz az európai
érdekek és értékek elősegítésére, ezért
fontos, hogy ne álljon le a bővítési
folyamat.
2. Az olyan országok, mint például
Törökország, messze nem állnak készen
az EU-hoz való csatlakozáshoz, de nem
szabad bezárni előttük az ajtót. Fontos,
hogy a tagság minden feltételét teljesítsék.
Ez időbe kerülhet.

2. Minél nagyobb az EU, annál nagyobbak a
gazdasági és politikai előnyök.

1. A bővítési tárgyalások lelassítása
alááshatja a tagjelölt országok EU-párti
hozzáállását, és csökkentheti a gazdasági
és politikai reformok végrehajtására
irányuló ösztönzést.
2. Az EU új tagok integrálására irányuló
kapacitása a közelmúlt csatlakozásai által
szűkült. A további bővítéseket gondosan
és fokozatosan kell végrehajtani.

A tagsági feltételek szigorúak,
és szigorúan betartatják őket.
Nyílt bővítés
Az EU-nak mihamarabb
tárgyalnia kell a tagságot kérő
országokkal.
A jelöltek listája nyitott. A
felvételi feltételek eléggé
rugalmasak ahhoz, hogy ne
rettentsék el az új felvételt
kérőket.
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1. Ez a legjobb ösztönzése a tagjelölt
országokban végrehajtandó gazdasági és
politikai reformoknak. Az új tagállamok
növelik az EU egységes piacának méretét,
serkentik a gazdasági növekedést, olcsóbb
munkaerőt biztosítanak, és ezáltal
csökkentik az Európán kívüli áttelepítés
iránti igényt.
2. Minél nagyobb az EU, világszinten annál
nagyobb hatalommal bír.

1. Az EU az utóbbi négy évben már
két bővítést is végrehajtott: ideje
egységesíteni.
2. A további bővítések túl sokfélévé tennék
Európát a jólét, a nemzetiségek, a vallás,
a kultúra és az oktatás szempontjából.
Ideje megszabni az EU határait.
3. A török csatlakozás megnövelné a
törökök uniós országokba történő
bevándorlását.

3. Törökország csatlakozása segítené a
Közel-Keletet, mert hidat képezne Európa
és az iszlám világ között.
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Az intézkedés szintje – Globális béke és biztonság
Mit tesz most az EU?

Tények

A külkapcsolatok hatásköre ma alapvetően tagállami szinten van. Ugyanakkor idővel az
EU egyre nagyobb szerepet játszik.

Az EU tagországai közül 19en tagjai a NATO-nak.

Amint bővült az Unió, meg kellett határoznia a világ többi részével való kapcsolatát.
Az együttes fellépés lehetővé tétele érdekében 1993 óta közös kül- és biztonságpolitikát
fejleszt ki. 1999-ben kinevezték az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Kína, Oroszország és az USA
mellett az Egyesült Királyság
és Franciaország is állandó
tagja az ENSZ biztonsági
tanácsainak.

Az EU-nak nincsen központi irányítású európai hadserege, de az uniós tagállamok
hadseregei a világ legjobban felszerelt hadseregeihez tartoznak. Az uniós országok fontos
szerepet játszanak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO).
Az EU forrásokat nyújt bizonyos nemzetközi kezdeményezésekhez (pl. az ENSZ koszovói
polgári közigazgatásához, a palesztin hatóságoknak). Az EU 2003-ban Nyugat-Balkánon
és Közép-Afrikában elindította első új európai védelmi és biztonságpolitikai misszióját.
Az EU-nak közös, kizárólagos hatáskörű kereskedelempolitikája van: a tagállamok nem
dönthetnek az EU-tól függetlenül a saját kereskedelempolitikájukról.
Az EU segítséget nyújt a fejlődő országoknak. Az Unió az emberi jogokat megsértő
partnerországokkal felfüggesztheti vagy megszüntetheti a kereskedelmet, vagy
felfüggesztheti vagy megszüntetheti a segítségnyújtását.
Az EU egy „szomszédságpolitiká”-t is kifejlesztett észak-afrikai, közel-keleti,
balkáni és kelet-európai országokkal. Ez a demokrácia, az emberi jogok, a jogállam,
a felelősségteljes kormányzás, a piacgazdasági elvek és a fenntartható fejlődés iránti
kölcsönös elkötelezettségen alapszik.
Az EU-nak külföldön diplomáciai képviseletei vannak. Vannak, akik szerint az EU-nak
kellene az ENSZ biztonsági tanácsain részt vennie, nem pedig Franciaországnak vagy az
Egyesült Királyságnak.

Az EU tagországai együttvéve
a világ legnagyobb exportőrjei,
és az USA után a második
legnagyobb importőrjei.

Együttvéve az EU és a 27
tagállama több segélyt ad a
szegény országoknak, mint
bármely más adományozó.

Az uniós tagállamok a
teljes költségvetésük 1%-át
kívánják külföldi segélyezésre
fordítani. Az EU és tagállamai
körülbelül kétszer annyi segély
adnak, mint az USA.

Vannak, akik szerint a koordniáció nem elég, és az Uniónak nincsen elég hatékony eszköze, se elég koherens stratégiája a
globális biztonsági problémák kezelésére.
Mások szerint ezeket a kérdéseket a tagállamokra kellene hagyni, mert ők jobb helyzetben vannak ezen kérdéskörök kezeléséhez.

A külkapcsolatok területén milyen szinten kellene az EU-nak vagy a tagállamoknak meghozni a
döntéseket?
A koordináció vagy konzultáció milyen fokával? (Ha egyáltalán szükséges.)
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Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek
1. megközelítés
Közös uniós
döntéshozatal

1. Ha a globális biztonságról EU-szinten
hozzák meg a döntéseket, az nagyobb
erőt képvisel, mint ha minden tagállam
önállóan cselekedne.
2. Ez a más országok rivális stratégiájával
szemben szolidaritást alakít ki a
tagállamok között.
3. Ez EU-szerte lehetővé teszi az EUpolgároknak kedvező koherens gazdasági
és társadalmi politikák kidolgozását.

2. megközelítés
Többsebességes

1. Ez a megközelítés jobban tiszteli a nemzeti
autonómiát. Az országok egyénileg
dönthetnek úgy, hogy együttműködnek
másokkal, ha így érzik megfelelőnek.
2. Minden országnak egyedi igényei és
képességei vannak, és képesnek kell
lennie, hogy eldönthesse, mennyire akar
együttműködni a többi tagállammal.

3. megközelítés

f

Támogatás,
koordniáció,
kiegészítő
intézkedés

4. megközelítés
Az EU-nak ne
legyen szerepe

1. Valójában a tagállamok már most néha
nem hivatalosan koordinálódnak, és ez
kielégítően működik.
2. Az uniós országok megegyezése esetén
intézkedéseket tesz lehetővé (például
békefenntartó műveleteket vagy újjáépítési
intézkedéseket háború utáni területeken),
anélkül, hogy a nemzeti függetlenségből
engedne.

1. A globális kérdéseknél minden
tagállamnak megvannak a saját prioritásai.
Ezért a nemzeti kormányzatok vannak a
legjobb helyzetben ahhoz, hogy eldöntsék,
milyen intézkedést hozzanak.
2. A katonai csapatok bevetése annyira
komoly és mély döntés, hogy csakis a
nemzetileg megválasztott kormányok
kezébe lehet adni.

NOE 003-07_HU.indd Sec1:24

1. Nem valóságszerű azt elvárni a
tagállamoktól, hogy egyezzenek meg egy
közös megközelítésben. A prioritás- és
stratégiabeli különbségek túlságosan
nagyok.
2. E kockázatok túl nagy központosítást
eredményeznének Brüsszelben, és politikai
feszültségeket keltenének a tagállamok
között.
3. Ez csökkenthetné az államok
szuverenitását. Megakadályozza a
kormányokat abban, hogy azt a politikát
kövessék, amely szerintük a legjobb a
népüknek.
1. Hatékony koordináció nélkül Európa a
világban betöltött szerepe csökkenne. Az
európai országoknak nincs elég hatalmuk
ahhoz, hogy világszinten egyedül lépjenek
fel.
2. Fennáll annak a kockázata, hogy egyes
országok „vitetni fogják magukat” a többi
országgal.
1. Ez a megközelítés nem teremt olyan
koherens és hosszú távú nemzetközi
stratégiákat, amely az EU-t igazi globális
versenyzővé tehetné.
2. Ha a közös döntéshozatal helyett puszta
koordniációt végeznek, egyes országoknak
túl nagy a kísértésük arra, hogy „vitessék
magukat”, és hogy csupán a saját érdekeik
szerint cselekedjenek, a többi állam
eseteleges hátrányára.
1. Ha az uniós országok nem lépnek
fel együtt, nem várhatják el, hogy a
világszinten hatással legyenek, ugyanis a
tagállamok túl kicsik ahhoz, hogy jelentős
befolyással bírjanak az olyan hatalmak
ellen, mint az USA, Oroszország és Kína.
2. Közvetlen összefüggés van az EU belső
fejlődése és nemzetközi tevékenysége
között. A belső koordináció az EU-n kívüli
koordináció nélkül nem lehet hatékony.
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Hol találok további információt, és hol tehetem fel a kérdéseimet?
A kezdeményezésről:
www.tomorrowseurope.eu.
Telefon: + 32 2 229 11 59

f Beszéljen a YAHOO-n! Válaszok
Angol:

http://uk.answers.yahoo.com

Német:

http://uk.answers.yahoo.com

Francia:

http://uk.answers.yahoo.com

Olasz:

http://uk.answers.yahoo.com

Spanyol:

http://uk.answers.yahoo.com

f Az aktuális uniós ügyek követésére az EurActiv médiaportált ajánljuk:
EU:

http://www.euractiv.com/en/ angol
http://www.euractiv.com/en/ francia
http://www.euractiv.com/en/ német

Bulgária:

http://evropa.dnevnik.bg/

Cseh Köztársaság:

http://www.euractiv.cz/

Franciaország:

http://www.euractiv.fr/

Magyarország:

http://www.euractiv.cz/

Lengyelország:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Románia:

http://www.euractiv.ro/

Szlovákia:

http://www.euractiv.sk/

f Az Európai Parlament politikai pártjai:
z

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja: http://www.epp-ed.eu

z

Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja: http://www.socialistgroup.eu

z

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport : http://www.alde.eu/

z

A Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja: http://www.uengroup.org

z

A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja: http://www.greens-efa.org

z

Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja: http://www.guengl.eu

z

Identitás, Hagyomány, Szuverenitás képviselőcsoport: http://www.its-pe.eu

z

Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport: http://indemgroup.org/
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A Tomorrow’s Europe
projektet a Notre Europe
kezdeményezte és
koordinálta.

A támogatását élvezi.
Szervezői partner

Szponzorok

Partnerek

Az Európai Bizottság a
D-terv szerint.
A vendéglátók az
Európai Parlament és az
Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság.

A Deliberative Polling®-ról
A Deliberative Polling® a nyilvános konzultáció egy olyan folyamata, melyben a tudományos mintákkal mind azelőtt és azután közvélemény-kutatást
végeznek, hogy komolyan tanácskoznak a kérdéskörökről. Ezt a folyamatot először James S. Fishkin professzor fejlesztette ki 1988-ban. Robert
C. Luskin professzorral együttműködve a világ különböző országaiban alkalmazta. Számos partnerrel vezettek le projekteket az USA-ban, NagyBritanniában, Ausztráliában, Kanadában, Dániában, Olaszországban, Bulgáriában, Magyarországon, Kínában és Észak-Írországban.
A Deliberative Polling® James S. Fishkin védjegye. A védjegyből származó bevételeket a Stanford University Center for Deliberative Democracy
kutatói munkájának támogatására fordítják.
További információ a Deliberative Pollingról: http://cdd.stanford.edu

A dokumentumot a Notre Europe tervezte, a European Council on Foreign Relations, az Euractiv, a Center for European Policy Studies, az Institutul
European din România, a Centre for public policy PROVIDUS, a Renaud DEHOUSSE, a Center for Liberal Strategies, az Nyt Europa, a Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales és az E3G segítségével.
A dokumentum eredeti változatát angol nyelven írták. A fordított változatok eltérőek lehetnek.
Végleges változat: 2007. szeptember 7.
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