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I. AZ EU TÖRTÉNETE
ÉS MŰKÖDÉSE
Az Európai Unió története
A mai Európai Unió az európai politikusok II. világháborút követő abbéli szándékának eredménye, hogy meg akadályozzák az újabb
erőszakos konfliktusokat Európában. Az eredeti cél az országok a szorosabb ipari és gazdasági együttműködés révén történő
egységesítése volt. Az eltelt idő során az EU felelőssége az új megoldásra váró feladatok eredményeként jelentősen megnőtt, és
számos új ország csatlakozott.
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1950:

Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tett Nyugat-Európa szén és acéliparának integrációjára. Ennek
eredményeként írták alá a párizsi szerződést, és hozták létre 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK)
hat tagállam részvételével: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, a Német Szövetségi Köztársaság és
Olaszország

1957:

Ugyanez a hat ország írta alá az Európai Gazdasági Közösséget [EGK] és az Európai Atomenergia Közösséget
(EURATOM) létrehozó Római Szerződést. Megkezdődött a hat tagállam közötti kereskedelmi akadályok felszámolása,
és egy „közös piac” létrehozása.

1967:

Az EGK, az ESZAK és az EURATOM intézményei az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament – ez
utóbbiban a tagokat kezdetben a nemzeti parlamentek választották –, által alkotott egyetlen közös intézményrendszerré
olvadtak össze.

1973:

Dánia, Írország és az Egyesült Királyság is csatlakozott az Európai Közösséghez (EK).

1979:

Sor került az első közvetlen Európai Parlamenti választásokra, lehetővé téve, hogy az EK-tagállamok polgárai az általuk
választott képviselőre szavazhassanak.

1981:

Görögország csatlakozott az Európai Közösséghez.

1986:

Portugália és Spanyolország csatlakozott az Európai Közösséghez.
Az EK kormányai aláírták az Egységes Európai Okmányt, amely rendelkezett az egységes piacról és az emberek, áruk,
tőke és szolgáltatások szabad mozgásáról az EK területén belül.

1992:

Aláírták az Európai Unió hivatalos megalakítását kimondó Maastrichti szerződést, amely a tagállamok kormányai közötti
együttműködés új formáit vezette be, például védelmi, jogi és belügyi kérdésekben.
Az EU vezetői szintén megegyeztek a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU/GMU), valamint a tíz éven belül egy európai
központi bank által igazgatandó közös valuta létrehozásáról.
Az egységes piac formálisan megvalósult, bár az emberek, áruk, tőke és szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatos
ígéret valóra váltása még számos teendőt hagy maga után.

1995:

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozott az Európai Unióhoz (EU).

1999:

Európa közös valutája – az euró – hivatalosan bevezetésre kerül, és 11 tagállam kezdi el hivatalos fizetőeszközként való
használatát, megalakítva az Euróövezet néven ismert zónát.

2001:

Görögország csatlakozott az Euróövezethez.
Aláírták a Nizzai Szerződést, amely az Unió 2004-ben esedékes, tíz új taggal történő kibővítéséhez szükséges intézményi
reformokat alapozta meg.

Január 1-én az euró azzal vált kézzelfogható valósággá, hogy a nemzeti valutákat eurós bankjegyek és pénzérmék
váltották fel a 15 tagállam közül 12-ben: Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Németországban,
Görögországban, Írországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában és Spanyolországban.
Európa jövőjének megvitatása céljából megkezdi munkáját a „Konvent”, amelyben a tagállamok, valamint az uniós
csatlakozásra váró országok nemzeti kormányai és parlamentjei, az Európai Bizottság és az Európai Parlament
képviseltetik magukat.

2003:

Befejezését követően a Konvent benyújtja az „Európai Unió alkotmányát létrehozó szerződés” tervezetét az EU
vezetőinek. A tagállamok kormányai megkezdik a javaslatok tárgyalását.

2004:

Tíz új ország csatlakozik az EU-hoz, közülük nyolc Kelet- és Közép-Európából. Az újonnan csatlakozó országok:
Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia, majd Ciprus és
Málta.
Az EU vezetői megállapodásra jutnak az alkotmányszerződés kérdésében, amely az összes korábbi uniós szerződést
egyetlen okmányba tömöríti, és változásokat vezet be az Unió működésében. Az EU vezetőinek érvelése szerint a
változtatásokra azért van szükség, hogy továbbra is biztosítsák a bővülő Unió hatékony működését. A tagállamok két
évet kapnak az Alkotmányszerződés ratifikálására, amely a többi uniós szerződéshez hasonlóan csak akkor léphet
érvénybe, ha valamennyi uniós tagállam jóváhagyja.

2005:

Négy országban tartanak szavazást az alkotmányszerződésről: Luxemburg és Spanyolország elfogadja, ám
Franciaország és Hollandia ellene szavaznak.

2007:

Románia és Bulgária csatlakozik az EU-hoz, s így a tagállamok száma 27-re emelkedik.
Szlovénia csatlakozik az euróövezethez.
Az EU vezetői tárgyalásokat kezdenek az új EU-szerződésről, amelyet Lisszabonban, 2007 decemberében aláírnak.
Az EU 50. évfordulójának megünneplése.

2008:

Ciprus és Málta belépnek az euróövezetbe.
A 27 tagállamban zajlik a Lisszaboni Szerződés ratifikálásának folyamata. 24 tagállamban a nemzeti parlamentek
ratifikálják a szerződést, Írországban azonban a népszavazáson a „nem” szavazatok győznek. Megbeszélések kezdődnek
arról, hogy milyen válasz adható az ír „nem”-re.

2009:

Szlovákia csatlakozik az euróövezethez, ezzel az egységes fizetőeszközt bevezető tagállamok száma 16-ra emelkedik.
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Hogyan működik az EU?
Az Európai Unió mindennapi működéséért felelős három fő
intézmény az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa
és az Európai Parlament. Két további testület – az Európai
Bíróság és az Európai Számvevőszék – kulcsszerepet
töltenek be az EU törvényeinek betartásában, illetve az
Európai Unió költségvetésének végrehajtásában. Az Európai
Központi Bank felelős az euró igazgatásáért.

Az Európai Bizottság
Az EU végrehajtó vagy közigazgatási intézménye. Fő
feladatai a következők:
• új uniós jogszabályokra irányuló javaslatok benyújtása;
• az Unió politikájának és költségvetésének irányítása és
megvalósítása;
• az európai jogszabályok érvényre juttatása (az Európai
Bírósággal karöltve);
• az EU nemzetközi szintű képviselete, nemzetközi
egyezmények tárgyalása az EU egészének nevében
bizonyos politikák területén.
Az új elnököt és a Bizottság tagjait (jelenleg mind a 27
uniós tagállamból egyet-egyet) az EU országok nemzeti
kormányai jelölik ki és az Európai Parlament hagyja jóvá
személyüket. Minden biztos az EU politikájának egyegy specifikus területéért felelős, kis személyes irodával
rendelkezik, és munkáját egy brüsszeli székhelyű, állandó
uniós köztisztviselőkből álló osztály segíti.
A Bizottság politikai felelősséggel tartozik az Európai
Parlamentnek,
melynek
bizalmatlansági
indítvány
elfogadásával jogában áll testületileg feloszlatni a
Bizottságot.
A Lisszaboni Szerződés alapján az európai biztosok száma
az uniós tagállamok számának kétharmadára csökkenne, s
feladatukat rotációs eljárás révén látnák el.

Az Európai Unió Tanácsa
Ez az Unió legfőbb döntéshozó testülete.
Ülésein az Unió minden egyes nemzeti kormányából egy
miniszter vesz részt. Az, hogy melyik miniszterről van szó, a
napirenden szereplő témáktól függ. (Így például a tagállamok
környezetvédelmi miniszterei a Környezetvédelmi Tanács,
mezőgazdasági miniszterei a Mezőgazdasági Tanács ülésein
vesznek részt.)
Évente általában négyszer a 27 tagállam köztársasági elnökei
és/vagy miniszterelnökei, valamint az Európai Bizottság
elnöke együtt üléseznek: ezt hívják Európai Tanácsnak. E
csúcstalálkozók határozzák meg az EU általános politikáját,
és olyan problémákat oldanak meg, melyeket alacsonyabb
szinten nem lehetne kezelni.
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A Lisszaboni Szerződés alapján az Európai Tanácsnak
elnöke is lenne, akit az EU vezetői két és fél éves – egyszer
megújítható – időtartamra neveznének ki.
A Tanács különféle összetételeiben hat kulcsfontosságú
felelősségi körrel rendelkezik:
• európai jogszabályok elfogadása (ez a legtöbb politikai
kérdésben az Európai Parlamenttel közösen történik, ám
egyes különösen érzékeny területen saját maga hozza
meg döntéseit);
• az EU-tagállamok átfogó gazdaság- és szociálpolitikájának
összehangolása;
• nemzetközi megállapodások megkötése az Unió és más
államok vagy nemzetközi szervezetek között;
• az Unió költségvetésének elfogadása (az Európai
Parlamenttel közösen);
• az EU közös kül- és biztonságpolitikájának kidolgozása;
• a nemzeti bíróságok és rendőrségi testületek közötti
együttműködés koordinálása bűnügyekben.
E felelősségi körök többsége azokra a tevékenységi
területekre vonatkozik, ahol a tagállamok közös
megegyezéssel
megosztották
szuverenitásukat,
és
döntéshozó hatalmukat az uniós intézményekre ruházták
át. A két utolsó feladatkör esetében a tagállamok csak igen
korlátozott mértékben ruházták át hatáskörüket, csupán
együttműködnek különböző kérdésekben. (Ezt „kormányközi
együttműködésnek” nevezik.)
A Lisszaboni Szerződés ezeket a hatásköröket kiszélesíti.
Létrejönne az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének posztja, valamint az EU saját diplomáciai
szolgálata, azzal a szándékkal, hogy növekedjék az Unió
befolyása a nemzetközi színtéren.
Számos politikai kérdésben a Tanács „minősített többségi
szavazással” hozza meg döntéseit, amely rendszerben egyegy ország népességének nagyságával arányos számú
szavazattal rendelkezik. A Lisszaboni Szerződés alapján
a szavazás során az EU áttérne a „kettős többség” elvére,
amelyben a javaslatok jogszabállyá tételéhez az Unió
lakosságának legalább 65%-át képviselő uniós tagállamok
legalább 55%-ának támogatása szükséges.
Azonban egyes különösen érzékeny kérdésekben – így az
EU-Szerződések megváltoztatásához és az újabb országok
uniós csatlakozásáról szóló határozatokhoz – egyhangú
döntésre van szükség, vagyis ezeken a területeken minden
tagállam vétójoggal rendelkezik. A Lisszaboni Szerződés
csökkentené az egyhangúsággal eldöntendő kérdések
számát, s a többségi szavazást mintegy 50 új jogalkotási
területre terjesztené ki.

Az Európai Bíróság

Az Európai Parlament

Az Európai Számvevőszék

Az Európai Parlament az Európai Unió polgárait képviseli,
tagjait (az európai parlamenti képviselőket) közvetlenül,
ötévente választják. Minden szavazati joggal rendelkező
uniós polgárnak jogában áll részt venni a választásokon.

A luxemburgi székhelyű bíróságban minden tagállam
képviselteti magát, feladata az Európai Unió gazdálkodásának
és számvitelének ellenőrzése. Szintén felelős az EU
bevételeinek szabályszerű összegyűjtéséért illetve ezek
legális, gazdaságos és szándékolt céljaikkal összhangban
álló elköltésének biztosításáért.

A 2004 júniusában megválasztott jelenlegi Parlament
az EU 27 országából származó 785 képviselőből áll. A
képviselők nem nemzeti szekciókat, hanem hét európai
szinten szerveződött képviselőcsoportot alkotnak. Jelenleg
a jobbközép Európai Néppárt alkotja a legnagyobb szekciót,
őket a balközép Európai Szocialisták Pártja követi.
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A Tanács elnökségét félévente más és más tagország tölti
be, az ún. „soros elnökség” rendszerében. A Lisszaboni
Szerződés alapján az uniós csúcstalálkozók elnökségét
az Európai Tanács új elnöke látná el, a külügyminiszterek
találkozóin pedig az EU külügyi főképviselője elnökölne, a
többi Tanács tekintetében azonban megmaradna a soros
elnökség rendszere.

A luxemburgi székhelyű bíróságban minden tagállam bírái
képviseltetik magukat. A testület biztosítja, hogy a tagállamok
betartsák az általuk elfogadott törvényeket, valamint hogy
az Unió jogszabályait minden országban azonos módon
értelmezzék és gyakorolják.

Az Európai Parlament képviselői különféle politikai nézeteket
képviselnek – némelyek a szorosabb európai integrációért,
mások országuk EU-ból való kilépéséért küzdenek.
A Parlament négy fő feladatot lát el:
• európai jogszabályok elfogadása – számos politikai
területen a Tanáccsal együtt;
• demokratikus felügyeletet gyakorol más uniós intézmények
felett;
• jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a Tanács által beterjesztett
költségvetést.
• egyetérthet a Tanáccsal új tagországok felvételének
kérdésében.
A Parlament az EU egyetlen olyan intézménye, amely
teljesen nyilvánosan működik: üléseit és vitáit nyilvánosan
tartja, véleményeit és döntéseit közzéteszik.
A Lisszaboni Szerződés alapján az európai képviselők száma
750-re csökkenne, nem számítva a Parlament elnökét. A
Parlament szerepe pedig megnövekedne azzal, hogy több
politikai területen kapna együttdöntési jogot.

Ki dönt?
Bár az új törvényeket az Európai Bizottság terjeszti
be, a (nemzeti országgyűlésüknek és szavazóiknak
elszámoltatható miniszterekből álló) Európai Unió Tanácsa
és a (szavazóiknak közvetlenül felelős) Európai Parlament
dönt elfogadásukról vagy elvetésükről.
Azokon a területeken, amelyeken a két intézmény
együttdöntési hatalommal rendelkezik, a javaslatok tárgyalási
folyamaton mennek keresztül, amelyet a végső megegyezés
elősegítése érdekében alakítottak ki. Ez az eljárás akár
hónapokig vagy évekig is elhúzódhat.
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II. Bevándorlás
A bevándorlás érzékeny politikai kérdés sok EU
tagállamban. Heves vita folyik arról, hogy jó-e vagy
rossz gazdaságaink és társadalmaink számára az,
ha beengedik az embereket az Unión kívülről, hogy
az EU-ban éljenek és dolgozzanak. Az a kérdés, hogy a
kormányoknak mennyire keményen kellene megakadályozni,
hogy az illegális bevándorlók az országaikba belépjenek, és,
hogy visszaküldjék azokat, akik illegálisan ott élnek, már
szintén heves vita tárgyát képezi.
Ezek a viták felerősödnek a jelenlegi gazdasági visszaesésben,
ami Európa nagy részén növeli a munkanélküliséget, és egyre
nagyobb nyomást gyakorol a kormányzati költségvetésekre.
Az EU tagállamoknak is meg kell birkózniuk azokkal a
kihívásokkal, amelyet az egyre vegyesebb összetételű
népesség okoz, a gyors társadalmi, kulturális és vallási
változásokkal, melyek társadalmaikban végbemennek. Ezt
néhányan pozitív fejlődésnek tartják, de ugyanakkor sürgető
probléma, egyrészt a hagyományos európai ’életmódot’ érintő
lehetséges fenyegetések, másrészt a bevándorlók és az
etnikai kisebbségek ellen irányuló egyre nagyobb fajgyűlölet
és diszkrimináció.
Az EU bevándorlási politikája csak azokkal az emberekkel
foglalkozik, akik a világ más részeiből érkeznek az EU-ba,
hogy itt éljenek és dolgozzanak. Ez a politika nem érinti azokat
az embereket, akik az EU 27 tagállamából származnak,
mivel nekik joguk van ahhoz, hogy az EU-ban bárhol éljenek
és dolgozzanak (bár néhány tagállam átmenetileg korlátozta
ezt a jogot azon Közép- és Kelet-Európai országokból
származó emberekre, mely országok 2004-ben és 2007ben csatlakoztak az EU-hoz). Ezért ezzel a kérdéssel nem
foglalkozunk ebben az írásban.
A bevándorlók integrációja, hogy képessé váljanak teljes
szerepet vállalni a ’befogadó’ ország gazdasági, társadalmi,
politikai, polgári és kulturális életében, szintén sokat vitatott
téma. Ez annak megvitatására ösztönöz, hogy mennyire kell a
bevándorlóknak alkalmazkodniuk azokhoz a társadalmakhoz,
ahol most élnek, vagy pedig szabadon követhetik-e saját
szokásaikat és hagyományaikat. Ez a kérdés azonban kívül
esik e tájékoztató anyagok terjedelmén.
Így az is kérdés, hogy miként kell kezelni a menedékjog
iránti kérelmeket, amelyeket az EU-ba érkezők nemzetközi
védelem miatt nyújtanak be, mivel saját hazájukban az
üldöztetés fenyegeti, és nem gazdasági okok miatt tesznek
így.
Arról is sok vita folyik, hogy hogyan jellemezzük azokat, akik
egy országba belépnek, ott élnek és dolgoznak az ehhez
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szükséges engedély nélkül. Sokan azzal érvelnek, hogy őket
nem szabadna ’illegális bevándorlóknak’ tekinteni, mivel egy
személy nem lehet ’illegális’ – hanem a tevékenységük az,
ami illegális. Ezért jobban kedvelik a ’szabálytalan’ kifejezést.
Az egyszerűség kedvéért azonban ez a dokumentum az
’illegális’ szót használja, mivel a leggyakrabban még mindig
ezt a kifejezést használják a nyilvános vitákban.

Alapvető kérdések
Az EU és a nemzeti politika formálói számára alapvető
kihívás a politika különböző céljainak összeegyeztetése ezen
a területen: a bevándorlók behívása az EU-n kívülről, amiről
sokan azt hiszik, hogy gazdasági okok miatt szükséges,
miközben másokat megakadályoznak abban, hogy az EU-ba
illegálisan lépjenek be.
Ez a két kérdés – legális és illegális bevándorlás – szorosan
összefügg egymással, és gyakran összekevernek, mivel
az illegális bevándorlás elleni harcról folyó vita sok ember
fejében ahhoz kapcsolódik, hogy milyen mértékben kellene
megengedni vagy valójában ösztönözni a bevándorlást.
Ez sok EU tagállamot arra ösztönöz, hogy kétféle megközelítést
alkalmazzon: arra törekszenek, hogy megerősítsék a saját
és az EU-s határokat, hogy megakadályozzák azt, hogy
az emberek engedély nélkül léphessenek be az Unióba,
miközben csatornákat nyitnak meg a legális bevándorlás
számára, hogy olyan munkásokat csábítsanak oda, akikre
sokak szerint az EU-nak szüksége van, hogy betöltse a
munkaerő-piaci hiányokat; azaz bizonyos munkakörök
munkaerő hiányait. Néhányan azzal érvelnek, hogy a
legális migrációra vonatkozó EU politikák csak akkor válnak
hitelessé, ha az EU először bebizonyítja, hogy hatékony
politikát tud alkalmazni az illegális bevándorlás érdekében.
EU szinten valójában sokkal nagyobb haladás történt a
szigorúbb ellenőrzési mechanizmusok fejlesztésében (az
Unióba belépő emberek ellenőrzése a határokon, stb.)
és az illegális bevándorlás kezelésében, mint a legális
bevándorlásra vonatkozó politika harmonizációjában, az
alább részletezett okok miatt.
Egy másik kérdés az, hogy „kinek mit kellene tennie”:
mennyire legyen szabadságuk az egyes EU tagállamoknak
a saját bevándorlási politikájukat illető döntésben, és milyen
mértékben kell ezt a kérdést EU szinten kezelni, vagy akár
globális szinten, a mai egyre mobilizálódó világban, ahol az
emberek sokkal könnyebben tudnak mozogni az országok
között?

Az EU népességének közel 4%-a az Unión kívülről érkezett
bevándorló. Az EU-ba különféle okok miatt költöztek,
beleértve a munkát, a tanulást vagy a családegyesítést.
A becslések szerint ma több mint 200 millió bevándorló él
világszerte (a világ népességének 3%-a). Ebből 42 millió
bevándorló él az EU területén, akik közül 14 millió olyan EU
állampolgár, aki egy másik tagállamban lakik, és 28 millió az
Unión kívül született.
A migrációs minták nagyban változnak szerte az EU-ban.
A nem nemzetiségiek (EU és nem EU állampolgárok)
Finnországban és Magyarországon a teljes népesség
kevesebb, mint 4 %-át teszik ki. A skála másik végén
Luxemburgban, a népesség több mint egyharmadát teszik
ki..
A bevándorlók típusai és az, hogy honnan jönnek, szintén
nagyban különböznek. Franciaországban, már az országban
tartózkodó bevándorlók családjai több mint felét teszik ki
azoknak, akik az elmúlt években érkeztek Franciaországba,
míg más országok nagyobb arányban fogadnak új bevándorló
munkavállalókat. Németországban a török bevándorlók
alkotják messze a legnagyobb bevándorló népességet, míg
az Egyesült Királyságban a három legnagyobb bevándorló
népesség az ír, az indiai és a lengyel.
Általánosságban szólva azonban a világ leggazdagabb és
legszegényebb országai között folytonosan szélesedő űr
növekvő migrációhoz vezet, ezzel az EU földrajzi helyzete
miatt a déli és keleti külső határaira különösen nagy nyomás
nehezedik.
Sok bevándorló legálisan él és dolgozik az EU-ban, miután
kérelmezték és megkapták ehhez a megfelelő vízumokat.
A pontos szám miden országban az adott kormány által
gyakorolt bevándorlási politikától függ, és attól, hogy hogyan
döntenek, hány legális bevándorlót akarnak és/vagy kell
befogadniuk.
Mások viszont illegálisan lépnek az EU-ba (a szükséges
vízumok nélkül), vagy legálisan lépnek be, de a vízumok
lejárta után is ott maradnak, és tovább dolgoznak. Az Európai
Bizottság adatai azt mutatják, hogy legalább 8 millió illegális
bevándorló volt az EU-ban 2006-ban, és ezeknek több
mint fele legálisan lépett be az Unióba, de azután túllépték
tartózkodási határidejüket.
Az a vita, hogy évente hány bevándorlót kell befogadni,
Európa népességének változása ellenére folyik, ami néhány
EU-s országban már elkezdett fogyni, és öregszik, mivel az
embereknek általában kevesebb gyereke születik és tovább
élnek, mint a régen.
Összességében, az EU népessége az előrejelzés szerint a
jelenlegi 495 millióról 472 millióra csökken 2050-re, eközben
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Alapvető tények

a 64 év felettiek száma a mostani 81 millióról több mint
141 millióra nő, a 15 év alattiaké pedig a jelenleg alig 80
millióról alig több mint 63 millióra csökken (habár a minta
országonként ismét csak változó).
Ha ez történik, az azt jelenti, hogy kevesebb munkaképes
korú ember tartja el a növekvő számú idős, nyugdíjas
embereket. Ez egyrészt azt eredményezi, hogy hiány lép
fel néhány munkahely típusnál, másrészt pedig azt, hogy a
jóléti államra nagyobb teher nehezedik azzal, hogy kevesebb
ember fizet adót, ami ahhoz szükséges, hogy az idősek
nyugdíjait, egészségügyi ellátását finanszírozzák.

A bevándorlási vita
alapvető elemei
Sok szakértő azzal érvel, hogy a létrejövő munkaerőhiányt
nem lehet betölteni pusztán népesség növekedéssel és
szakképzéssel. Ez erősödő vitát eredményezett arról, hogy
milyen szerepet kell játszania a legális bevándorlásnak, ha
egyáltalán van ilyen, ezeknek a hiányoknak a betöltésében
és az EU munkaerő kiterjesztésében. A vita középpontjában
a ki és a mennyi kérdések állnak.
Sok munkaadó egyre többet panaszkodik, hogy nem találnak
megfelelő munkásokat a saját hazájukban, hogy betöltsék az
üresedéseket. Azt is mondják, hogy bár a munkanélküliség nő
az EU-ban a gazdasági visszaesés miatt, néhány szektorban
még mindig munkaerőhiány van.
Ezen kívül, jelenleg az EU-ban tartózkodó bevándorlók
többsége alacsony képzettséget igénylő munkakörökben
dolgozik. Azok, akik inkább több bevándorlót fogadnak be,
azzal érvelnek, hogy az Unió azon törekvése, hogy globális
gazdasági szereplő maradjon, és vezető legyen a világ
kulcsfontosságú szektoraiban (úgymint a technológia és
a szolgáltatások), azt jelenti, hogy több magasan képzett
szakmunkásra van szüksége, akik nagyobb számban
állhatnak rendelkezésre a világ más részein.
Ezért kétfajta megközelítés mellett érvelnek: olyan
intézkedések, amelyek képzettebb helyi munkaerőt hoznak
létre, összekapcsolva azzal, hogy több bevándorlót fogadnak
be, akik a fennmaradó hiányokat betöltik.
Mások viszont azzal érvelnek, hogy Európának nincs
szüksége a bevándorlókra, hogy betöltsék ezeket a
hiányokat. Ők az egyre növekvő munkanélküliségre mutatnak
rá bizonyos EU tagállamokban, és azt állítják, hogy a válasz
a „nemzeti” munkások átképzésében rejlik, hogy megfelelő
szakképzettséget kapjanak, ami által könnyebben tudnak
állást és szakmát váltani.
Érveik között az is szerepel, hogy még több bevándorló
befogadása túl nagy megterhelést ró a közszolgáltatásokra,
mint például a lakhatás és az egészségügyi ellátás, mivel a
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kormányok, akiknek a költségvetése már most túlfeszített,
jelentős többletköltséggel kerülnek szembe, hogy az igényelt
többletszolgáltatásokat biztosítani tudják.
Ez párosul azokkal az aggodalmakkal, hogy a bevándorlók
társadalmi, kulturális és vallási hatást gyakorolnak a helyi
közösségekre. Néhányan azzal érvelnek, hogy a bevándorlók
alapjaiban változtatják meg az európai „életmódot”, különös
tekintettel arra a hatásra, amit az elmúlt években a növekvő
létszámú muszlim közösségek gyakoroltak az európai
társadalmakra. Olyan aggodalmak is felmerülnek, hogy az
európai társadalmak egyre töredezettebbé válnak, mivel
mind a bevándorlók, és mind a közösségek, amelyekben
élnek, folytatják hagyományaikat és szokásaikat, ahelyett,
hogy alkalmazkodnának a többség sokféleségéhez.
Mások viszont azt mondják, hogy a vegyesebb népesség a
társadalom egészének előnyére szolgálhat, és rámutatnak,
hogy a legális bevándorlók hozzájárulnak a többlet
közszolgáltatások biztosításához, amelyekre azért van
szükség, hogy „gondoskodjanak” róluk, mégpedig az általuk
befizetett adók révén, ugyanúgy, ahogy a „nemzeti” dolgozók
teszik.
A bevándorlók számára nyújtott közszolgáltatások
költségeiről folyó vitát ismét csak gyakran összekeverik
az illegális bevándorlókhoz kapcsolódó költségekről szóló
vitákkal. Számos nemzetközi egyezmény kimondja, hogy
az illegális bevándorlóknak részesülniük kell az alapvető
egészségügyi ellátásban, gyermekeiknek pedig lehetővé
kell tenni az iskolalátogatást, mivel mindkettő alapvető
emberi jog. A gyakorlatban azonban ezt nehéz kivitelezni
számukra. Mivel a legtöbb illegális bevándorló nem fizetett
társadalombiztosítási hozzájárulást, kevesen jogosultak az
ehhez kapcsolódó járandóságokra, mint például a nyugdíj, a
munkanélküli segély vagy a családi pótlék, bár sok országban
néhány alapvető segély elérhető, mint az étel, a ruházkodás
vagy a lakhatás.

Ki dönt?
A bevándorlási politikával több szinten is foglalkoznak,
figyelembe véve, hogy a migráció globális jelenség, amelynek
az EU egészére, az egyes tagállamokra, a régiókra és a helyi
közösségekre is hatása van.
Nemzetközi szinten szerződések és nemzetközi törvények
széles keretrendszere szabályozza a bevándorlók jogait.
Európai szinten az EU tagállamok is dolgoznak azon,
hogy létrehozzák a bevándorlást szabályozó közös
keretrendszert.
1999-ben az EU vezetői megállapodtak, hogy létrehozzák
azt, amit úgy jellemeztek, mint a „Szabadság, biztonság
és igazság” területe, mely az EU-t számos területen új
hatalommal ruházta fel, beleértve a bevándorlást és a
menekültügyi politikát, valamint a határellenőrzést. Három
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EU tagállam azonban – az Egyesült Királyság, Írország és
Dánia – fenntartotta a jogot a mindenféle EU jogszabályok
„elutasítására” (alóluk való mentességre), ezeken a
területeken.
Az EU vezetői abban is megállapodtak, hogy összehangolják
saját nemzeti bevándorlási politikájukat, azzal a végső céllal,
hogy egységes rendszert hozzanak létre minden bevándorló
számára, aki az Unió területére szándékozik belépni.
Az EU szerepe manapság azonban arra korlátozódik, hogy
alapvető szabályokat állítson fel a bevándorlók belépésének
és tartózkodásának feltételeire vonatkozóan: a nemzeti
kormányok még mindig teljes ellenőrzést gyakorolnak saját
bevándorlási rendszereik felett, valamint annak eldöntésében,
hogy mennyi és milyen típusú bevándorlót fogadnak be az
országba, mennyi és milyen munkavégzési és tartózkodási
engedélyt adnak ki, stb.
Az egyik legfőbb érv amellett, hogy az EU nagyobb szerepet
kapjon ezen a területen, a szabad mozgás alapelve, amelyet
az EU szerepét és jogkörét meghatározó szerződések
szabályoznak, és ami az állampolgároknak jogot biztosít
arra, hogy az EU-ban bárhol élhessenek és dolgozhassanak,
továbbá eltörli a legtöbb EU-s ország közötti határellenőrzést
is.
Ez olyan aggodalmakat keltett, hogy a bevándorlók előnyt
kovácsolhatnak az ellenőrzés hiányából a legtöbb EU-s
határon belül, és engedély nélkül mozoghatnak mindenfelé,
amint az Unión belül kerültek. Ez azt is jelenti, hogy az egyik
országban hozott döntések arról, hogy hány bevándorlót
fogadnak be, és mit tesznek a már ott élő és dolgozó illegális
bevándorlókkal, hatást gyakorolhat a többi tagállamra is.
(Néhányan azt mondják, hogy a legális bevándorlóknak az
EU-n belüli szabad mozgás jogát meg kell adni, azon az
alapon, hogy ez megkönnyíti a rendelkezésre álló munkaerő
összeegyeztetését a munkaadók igényeivel.)
Mindez szorosabb együttműködésre ösztönözte az EU
kormányait, hogy ellenőrizzék határaikat, és állítsák fel az
alapvető szabályokat a legális bevándorlás kezelésével
kapcsolatban, anélkül, hogy megpróbáltak volna egy „mindenki
számára felhasználható” politikát kidolgozni, tekintetbe véve
a tagállamok gazdasági helyzetében, bevándorló munkások
iránti szükségletében, a meglevő bevándorló népességben,
stb. meglevő különbözőségeket.
Vannak, akik azt szeretnék, ha az EU még nagyobb szerepet
kapna a bevándorlási politikában, mások viszont a meglevő
jogköröket szeretnék jelentősen csorbítani.
Néhányan felteszik a kérdést, hogy vajon az EU-nak szüksége
van-e egyáltalán közös bevándorlási politikára, azzal érvelve,
hogy ez egy olyan kérdés, amit teljes egészében az egyes
tagállamokra kellene hagyni. Ők ragaszkodnak a nemzeti
kormányok azon alapvető jogához, hogy dönthessenek,
kit fogadnak be az országukba, és hány bevándorlóra van

Az EU jelenlegi jogköre a bevándorlási politika kezelésében
két kategóriára osztható:
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szüksége a gazdaságuknak, hogy az országuk nyer vagy
veszít a sokszínűbb népességgel, és hogy megengedhetik-e
maguknak, hogy fizetnek a növekvő bevándorló népesség
által igényelt többlet közszolgáltatásokért.

szavazattal, eltörölve azt a jelenlegi rendszert, miszerint mind
a 27 tagállamnak egyhangúlag egyet kell értenie minden
új előterjesztésben. Az Európai Parlamentnek szintén el
kellene fogadnia az előterjesztést, hogy az törvénnyé
váljon, az Európai Bizottság pedig megkapná a kizárólagos
jogot az új EU intézkedések iránti előterjesztésekre sok, a
bevándorlással kapcsolatos területen.

				

Legális bevándorlás

Minden olyan EU-s intézkedésben, amely a legális
bevándorlással kapcsolatos, mind a 27 tagállamnak
egyhangúlag egyet kell értenie. Az Európai Parlamenttel
konzultálni kell a javasolt új intézkedésekről, de annak
véleménye nem kötelező érvényű.

A változások támogatói azzal érvelnek, hogy az előterjesztett új
törvényekről történő egyhangú döntés jelenlegi követelménye,
valamint a Bizottság és a Parlament korlátozott szerepe ezen
a területen akadályozza az előrehaladást a közös európai
megközelítés kidolgozásában. Ők azt is állítják, hogy ez
a kormányokat demokratikus szempontból kevésbé teszi
elszámoltathatóvá az EU szinten hozott döntéseiket illetően.

Az EU politika legtöbb területén az Európai Bizottságnak van
kizárólagos joga új EU törvények előterjesztésére. Ezt azért
alakították így, hogy biztosítsák, hogy az új intézkedések
csak akkor kerülnek előterjesztésre, ha azok az egész EU
érdekeit szolgálják, nem csak egy adott országét, vagy
ország csoportét. Mivel azonban a bevándorlási politika
különösen érzékeny témakör, a Bizottság ezen a területen
megosztja az új előterjesztésekre vonatkozó jogát a nemzeti
kormányokkal, ami azt jelenti, hogy vagy a Bizottság, vagy
egy tagállam élhet javaslattal.

A Lisszaboni Szerződés rendelkezéseit kritizálók azt
mondják, hogy azok az EU-nak túl nagy hatalmat adnának
olyan kérdésekben, amelyeknek nemzeti ügynek kellene
maradnia.

Amint azt fentebb vázoltuk, az EU tevékenységi köre ezen
a területen szintén korlátozott, mivel az egyes tagállamok
fenntartják az ellenőrzést a felett, hogy kinek adnak jogot az
országba való belépésre, az ott élésre és munkavégzésre,
például az alábbiak révén:

Ezek a különbségek részben a tagállamok múltbeli
bevándorlási tapasztalataival magyarázhatóak. Míg néhány
országnak a bevándorló munkavállalók befogadását
illetően hosszú történelme van, addig mások mostanáig
„bevándorló-mentes országnak” tekintették magukat, mert
csak ideiglenesen fogadtak be bevándorlókat (legalábbis
kezdetben). A közép- és kelet-európai országoknak még
jelentős mértékben meg kell tapasztalniuk a bevándorlást, az
alacsonyabb szintű gazdasági fejlettségük miatt.

• kvótarendszerek –egy adott évben befogadható bevándorlók
teljes számának a felső határa meghatározásával, azzal a
döntéssel, amely elsősorban attól függ, hogy az ország
összesen mennyivel több bevándorlót szeretne, és nem
pedig azon alapulva, hogy megfeleljenek az adott gazdasági
igényeknek (mint például Ausztriában, Olaszországban és
Portugáliában); vagy
• pontrendszerek – az olyan bevándorló munkavállalók
vonzására helyezve a hangsúlyt, akik rendelkeznek
a megüresedett állások betöltéséhez szükséges
szakértelemmel, úgy, hogy meghatározzák, milyen
szakképesítésekre van szükség, majd elbírálják a
bevándorlási és munkavállalási kérelmeket annak alapján,
hogy megfelelnek-e ezeknek az igényeknek (mint például
az Egyesült Királyságban).

Mindazonáltal, még ha végül hatályba is lép a Lisszaboni
Szerződés, a tagállamok megközelítéseiben meglevő
különbségek, és a kérdés politikai érzékenysége azt jelentik,
hogy a közös bevándorlási politika létrehozásában történő
előrehaladás továbbra is lassú marad.

Ezen kívül, míg az összes EU ország hasonló népesedési
trendeket tapasztal, ezeknek a változásoknak a mértéke,
hatóköre és gyorsasága – a rájuk vonatkozó jóváhagyott
intézkedésekkel egyetemben – nagyban különböznek.

Néhány országban a régióknak is van jogköre
dönteni a tartózkodási és munkavállalási engedélyek
kiadásában (például Belgiumban, Németországban és
Spanyolországban).
A Lisszaboni Szerződés, amely megreformálná az EU
döntéshozatali eljárásait, változásokat tartalmaz abban,
ahogyan a legális bevándorlási politikáról döntenek. Több
döntést hoznának a tagállamok (a Tanácsban) többségi
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1. táblázat1. Mit kell tennie az EU-nak, hogy szembenézzen a legális bevándorlással2?
Politikai választási lehetőségek

Ellenérvek

Zéró bevándorlás – minden további
bevándorló megakadályozása az EU-ba
való belépésben

• A növekvő munkanélküliség azt
jelenti, hogy az EU-nak nincs
szüksége több bevándorló
munkavállalóra: a betöltetlen
állásokat az országok saját
állampolgáraiknak kellene adniuk
• A „nemzeti” munkaerő képzése,
hogy új készségeket sajátítsanak
el, elegendő lesz ahhoz, hogy
áthidalják a „készséghiányokat ”,
és betöltsék az üres állásokat
• A bevándorlás leállítása javítaná
a közszolgáltatásokat, például
a lakhatást és az orvosi ellátást
azzal, hogy csökkenti a számos
bevándorló munkavállaló miatt
rájuk nehezedő többletterheket
• A bevándorlók egyre
töredezettebb társadalmakat
hoznak létre, megkérdőjelezve
az „európai” életmódot, mert más
történelmi, kulturális és vallási
hagyományokkal rendelkező
országokból jönnek

• Az EU határait sohasem lehet teljesen
„áthatolhatatlanná” tenni
• A határellenőrzések olyan szintjének
biztosítása, amivel meg lehet
akadályozni az emberek illegális
belépését az EU-ba, nagyon drága
lenne
• A további bevándorlók
megakadályozása az EU-ba való
belépésben nem oldja meg az EU
változó népességének a problémáját,
amelynek az az eredménye, hogy
túl kevés a munkavállaló az állások
betöltéséhez, és így akadályozná a
gazdasági növekedést
• A helyiek képzése nem lesz elég
az EU-ban a „készséghiányok ”
áthidalásához, különösen nem a
közszolgáltatási szektorban levő
hiányok betöltéséhez (mint például
az egészségügy)
• Növelné az EU állampolgárok
adminisztratív ellenőrzését csakúgy,
mint a nem EU állampolgárokét,
annak biztosítására, hogy nem
lépnek bevándorlók az országba
• A bevándorlás-ellenes politika táplálja
a bevándorlókról, mint a társadalom
„veszélyeztetőiről” alkotott negatív
elképzeléseket
• A vegyesebb, változatosabb
népesség a társadalomnak előnyt
jelent.

Kvóta rendszerek: az évente az
országba beengedett bevándorló
munkások teljes számának abszolút
korlátozása. Ezt el lehet érni
partnerségen keresztül is: bilaterális
és multilaterális egyezményeket
alkalmazva más országokkal
együtt, hogy megkeressék a többlet
munkaerőt, amire az országnak
szüksége van.

• Csökkenti az EU változó
népességének a gazdaságra
gyakorolt hatását, a munkaadók
rendelkezésére álló teljes
munkaerő fellendítésével
• Az érintett ország a magas és
alacsony képzettségű munkaerőre
irányuló igényeit egyaránt
megcélozza
• Beérkezési sorrend szerint
működik, nem tesz különbséget a
képzettség, készségek, vagy más
kritériumok alapján
• Lehetővé teszi a kormányok
számára, hogy jobban tervezzék
meg a közszolgáltatásokat,
mert pontosan tudják, mennyi
plusz munkavállalóról kell majd
’gondoskodniuk’
• Korlátozza az „európai”
életmódot veszélyeztető, egyre
töredezettebbé váló társadalmak
által előidézett kockázatokat
azzal, hogy szigorú korlátokat
vet ki a befogadható bevándorló
munkavállalók létszámára

• A kvótarendszer egy tompa eszköz:
nehéz olyan kvótaszinteket
megállapítani, melyek pontosan
megfelelnek az ország igényeinek,
és gyorsan igazíthatóak a változó
gazdasági körülményekhez
• Ennek a rendszernek az alapján
az országba belépő bevándorló
munkavállaló képzettsége lehet,
hogy nem felel meg a munkaadók
egyedi igényeinek bizonyos típusú
munkavállaló vonatkozásában
• Nem foglalja magában a magasan
képzett munkavállaló iránti külön
igényt néhány szektorban, hogy
az EU-nak versenyképességet
biztosítson

Az alábbi táblázatok az előterjesztett választási lehetőségeket tartalmazzák – valamint a választási lehetőségek támogatói és ellenzői által felvetett érveket – a
fent vázolt kérdésekről szóló nyilvános vitákban. Nem értékelik az érte és ellene szóló bizonyítékokat, pusztán az a céljuk, hogy összegezzék, mit mondanak a
politikusok, a kampányolók és a szakértők bizonyos megközelítések támogatása vagy ellenzése tekintetében.
2
Az EU tagállamok gyakran alkalmazzák az alább felsorolt politikai választási lehetőségek kombinációját, az ország politikai és gazdasági helyzetétől függően.
Egyik tagállam sem választotta a bevándorlás teljes leállítását, vagy a teljesen laissez-faire megközelítést, de néhány európai politikai párt a zéró bevándorlás
politika mellett érvel, és néhány ország (például Svédország) az ellenőrzött helyett az igénytől függő megközelítés felé mozdult el.
1
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Érvek mellette

Érvek mellette

Ellenérvek

Szelektív bevándorlás (kormányzat
által irányított): pontrendszer
alkalmazása annak meghatározására,
hogy ki léphet az országba a
képzettség, nyelvtudás, életkor és
egyéb kritériumok alapján

• Lehetővé teszi az országok
számára, hogy „szelektálják” a
bevándorlók típusait, azokra akikre
szükségük van, hogy a munkaerő
és képzettségi hiányt betöltsék,
amelyet az EU népességében
bekövetkező változások okoznak
• Lehetővé teszi az országok
számára azoknak a
bevándorlóknak a kiválasztását,
akikről úgy gondolják, hogy „jó”
állampolgárok lesznek, valamint
szerepet vállalnak a gazdaságban
• Könnyebbé teszi a kormányok
számára, hogy megfelelő
közszolgáltatásokat nyújtsanak,
mint például a lakhatás, kórházak,
stb. mivel tudják, mennyi plusz
munkavállalóról kell majd
„gondoskodniuk”
• Könnyebbé teszi a
közszolgáltatások biztosítását
az egész népesség számára,
mivel a kormányok ki tudják
válogatni azokat a bevándorló
munkavállalókat, akikre
szükség van a személyzeti
hiány betöltéséhez ezekben a
szektorokban

• Adminisztrációs terhet ró a
kormányokra, hogy felbecsülje a
leendő bevándorlók képzettségét,
stb., és pontozza azokat
• Nehéz gyorsan felbecsülni azt,
hogy milyen képzettségekre van
szüksége az országnak adott
időben, és figyelembe venni a
gazdasági változásokat, melyek
megváltoztathatják ezeket az
igényeket
• Rosszul párosíthatja a szükséges
bevándorló munkavállalók létszámát
és típusát a munkavállalók
ellátásával; azaz a kormányok lehet,
hogy olyan munkavállalókat fogadnak
be, akikre már a munkaadóknak
nincs szüksége, vagy fordítva
• Nem célozza meg az alacsonyan
képzett munkaerőket (akik jelenleg
a bevándorlók többségét teszik ki)
hogy az egyes szektorokban levő
hiányokat betöltse

Szelektív bevándorlás (munkaadók
által irányított): lehetővé teszi
a vállalatok számára, hogy
meghatározzák, milyen munkavállalóra
van szükségük, és mikor, azokra
koncentrálva, akik olyan készségekkel
rendelkeznek, melyekből hiány van
az EU-ban (pl. egészségügy, mérnöki
állások)

• Segít biztosítani, hogy a befogadott
munkavállaló eleget tegyen a
gazdaság igényeinek, mivel a
munkaadók tudják legjobban,
milyen típusú munkavállalóra
van szükségük, és hol vannak a
munkavállaló és készség-hiányok
• Azt jelenti, hogy a munkaadók
„importálhatnak” olyan
készségeket, amilyenre szükségük
van, anélkül, hogy veszélyeztetnék
az EU állampolgárok munkahelyeit
• Csökkenti az integráció, nyelvi
készség, stb. okozta problémákat,
mert a magasan képzett
munkavállalóról általában úgy
vélik, hogy könnyebbnek találják
a beilleszkedést a „befogadó”
társadalomba
• Könnyebb adminisztrálni, mint
néhány más rendszert

• Azt jelenti, hogy a kormányoknak
kisebb az ellenőrzése a fölött, hogy ki
lép be az országba
• Azzal a veszéllyel fenyeget,,
hogy sokkal nagyobb terhet ró a
közszolgáltatásokra, mivel nagy
bevándorló áradathoz vezethet
• Növeli a közszolgáltatások
biztosításának költségét azzal,
hogy az adófizetőknek – nem pedig
a plusz munkaerőből nyereséget
szerző vállalatoknak – kell állni a
számlát
• A munkaadók választhatnak, hogy
olcsóbb munkaerőt toboroznak
alacsonyabb költséggel,
ezzel csökkentve az általános
bérszintet, és megfosztva az EU
állampolgárokat az állásaiktól

A deliberative polity-making project

Politikai választási lehetőségek
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Politikai választási lehetőségek

Érvek mellette

Ellenérvek

„Laissez-faire” szemléletmód: nem ró
ki semmilyen korlátozást a befogadott
bevándorló munkavállaló létszámára
és típusára, hanem hagyja, hogy a piac
döntse el,, hogy befogad-e mindenkit,
aki állást talál

• Olcsóbb bevezetni, mint más
rendszereket, mivel a vízumok
ellenőrzése eltörölhető
• Javítja az ország
versenyképességét, mert
eredményeképpen hatékonyabban
összeilleszthető a munkaerők
kínálata a munkaadók keresletével
• A munkaadók bárhonnan
toborozhatnak munkaerőt a
globális munkaerőpiacon, hogy
könnyen betöltsék az üres
állásokat, feltéve, hogy léteznek
olyan mechanizmusok, melyek ezt
lehetővé teszik
• Az ujabb bevándorlók számára
biztosított közszolgáltatások
megnövekedett költségét az általuk
fizetett adókból elégítik ki
• Csökkenti a globális
egyenlőtlenségeket azzal, hogy
lehetőségeket nyújt mindenkinek,
aki az EU-ba akar jönni, és ott akar
dolgozni

• A bevándorló munkavállalók
„elvehetik” az EU állampolgárok
állásait azzal, hogy szolgáltatásaikat
olcsóbban kínálják, mivel hajlandók
hosszabb munkaidőben dolgozni, stb.
• Alacsonyabb bérekhez és rosszabb
munkakörülményekhez is vezethet,
mivel az „import” munkaerő általában
leviszi a béreket
• A munkaadók visszaélhetnek ezzel
a rendszerrel és megsérthetik a
munkavállalók jogait
• A kormányoknak nincs ellenőrzési
joguk a teljes népesség felett,
ezzel nehezebbé válik a megfelelő
közszolgáltatások biztosításának
megtervezése, és jelentős és
költséges terhet okoz ezekben a
szolgáltatásokban
• Növeli az újabb bevándorlók
ellátására irányuló közszolgáltatások
költségét
• Növeli a globális egyenlőtlenségeket,
amely ahhoz vezethet, hogy
megnő az „agyelszívás” a fejlődő
országokból az EU-ba

Az EU tagállamok fenntartják az ellenőrzést saját határaik
felett, jóllehet az EU számos intézkedést hozott annak
biztosítása érdekében, hogy megfeleljen néhány alapvető
szabálynak, melyek bizonyos fokú következetességet
biztosítanak abban, ahogyan a tagállamok kezelik az illegális
bevándorlókat, továbbá előrehaladást jelentenek a közös
politika kidolgozásában, mely az illegális bevándorlást sokkal
gyorsabban kezelné.
Ennek az az egyik oka, hogy a bevándorlók, amint az EU-n
belül kerülnek, viszonylag könnyen mozoghatnak, mert az
EU határain belül sok helyen eltörölték az útlevélellenőrzést.
Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak közös érdeke, hogy erős
„külső” határaik legyenek.

A deliberative polity-making project

Illegális bevándorlás és határellenőrzés

Ennek eredményeként az EU nagyobb jogkört kapott az
illegális bevándorlásra és a határellenőrzésekre vonatkozó
intézkedések bevezetésében. Ezen a területen is könnyebb
az új előterjesztésekben döntést elérni, mivel többségi
szavazattal határoznak róluk, nem pedig az összes 27
tagállam egyhangú jóváhagyásának követelménye szerint.
Az Európai Parlamentnek viszont jóvá kell hagynia minden
új jogszabályt.
Ezen a területen az egyik különösen ellentmondásos kérdés
az, amit „tehermegosztásnak” neveznek – annak az aránya,
hogy milyen mértékben kell segítséget kapniuk azoknak
az EU tagállamoknak, amelyeknek különösen nagy számú
tömeggel kell megküzdenie, akik a határaikat illegálisan
próbálják meg átlépni földrajzi elhelyezkedésük miatt, azoktól
az országoktól, amelyekre kisebb nyomás nehezedik, vagy
amelyeknek nincsenek külső EU határaik.
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2. táblázat Mit kell tennie az EU-nak, hogy szembenézzen az illegális bevándorlással3?
Politikai választási lehetőségek

Érvek mellette

Ellenérvek

Erős határok: falak építése és a határés biztonsági ellenőrzések erősítése
annak érdekében, hogy megállítsa
az illegális bevándorlók EU-ba való
belépését

• Megakadályozza, hogy több
bevándorló lépjen be az EU-ba
engedély nélkül, a határok illegális
átlépésével
• Hozzájárul a nemzetközi bűnözés
csökkentéséhez, mivel a szigorú
határellenőrzések is felvehetik
a küzdelmet a kábítószercsempészet, emberkereskedelem,
stb. ellen
• Lehetővé teszi a kormányok
számára, hogy tisztább
képet kapjanak arról, ki
lép be az országaikba, és
eljárásmódokat dolgozzanak
ki arra, hogy megbirkózzanak
a közszolgáltatásokban
megnövekedett igénnyel, stb.

• Bevezetése drága a fokozottabb
határellenőrzésekhez, stb. szükséges
munkaerő és berendezés miatt
• Több emberélet elvesztéséhez
vezethet, mert a leendő bevándorlók
arra kényszerülhetnek, hogy
veszélyesebb útvonalakon jussanak
az EU-ba
• Fellendítheti a csempészési és
üzérkedés tevékenységeket (és az
árakat), mivel az utazás nehezebbé
válik ahhoz, hogy a bevándorlók
egyedül tegyék meg
• Az utazást kényelmetlenebbé teszi
az EU és nem EU állampolgárok
számára egyaránt, mert lehet,
hogy hosszabbak az adminisztratív
ellenőrzések
• A polgári szabadságjogok sérülnek
az fokozottabb határellenőrzések
miatt
• Nem foglalkozik az illegális
bevándorlók legnagyobb
csoportjával: azokkal, akik tovább
maradnak vízumuk lejárta után
• Nem valószínű, hogy valaha is
100%-osan hatékony lesz, mert
néhány illegális bevándorló biztosan
„átcsúszik a hálón”

Erős ellenőrzések az országokon
belül, valamint belépéskor/kilépéskor:
biometrikus személyi igazolványok;
nagyobb ellenőrzési hatalom a
rendőrségnek, a munkavállaló és
bevándorlási hivatalnokoknak;
szankciók kivetése az illegális
bevándorlókat alkalmazó munkaadókra

• Csökkenti az országban illegálisan
élő és dolgozó emberek számát
• Lehetővé teszi a kormányok
számára, hogy tisztább képet
kapjanak arról, hogy ki tartózkodik
az országaikban egy adott
időpontban
• Megcélozhatja és
megakadályozhatja az illegális
határátlépést, és beazonosíthatja
azokat a látogatókat, akik vízumuk
lejárta után tovább tartózkodnak az
országban
• Csökkentheti az illegális
munkavállalást (beleértve azokat,
akik legális lakosok egy országban,
de nincs munkavállalási
engedélyük)
• Bünteti azokat a munkaadókat,
akik csúfot űznek a szabályokból,
és esetleg kihasználják az illegális
munkavállalókat

• Bevezetése drága, mert nagyok
a berendezések és a munkaerő
költségei (bár a berendezések
költsége csökkent, amint a
szükséges rendszerek felszerelésre
kerülnek)
• Sérülnek a polgári szabadságjogok,
mivel nagyobb az ellenőrzés az
EU állampolgárokra és a nem EU
állampolgárokra nézve mind az EU
határainak átlépésekor mind az
országokon belül
• Adatvédelmi kérdéseket is felvet,
például, megköveteli, hogy az
utazók több információt nyújtsanak
magukról, amit később más célokra
felhasználhatnak

3
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Az országok általában az alább felsorolt poltikai választási lehetőségek kombinációját alkalmazzák arra, hogy kezeljék az illegális bevándorlókat, valamint
megakadályozzk, hogy a jöváben több bevándorló lépjen be az EU-ba. Az egyik alapvető kérdés, amivel az EU tagállamok szembesülnek, a költség kérdése:
miiközben mindegyik ország különít el forrásokat a határok biztosítására, néhány ország jeletős összeget áldoz arra, hogy a már az országban élő illegális
bevándorlókat kezelje. A határvonal meghűzásáról szóló döntés –és az, hogy mennyit költsenek – általában az adott országban tapasztalható, az illegális
bevándorlókra irányuló politikai vita állapotától és az általános hozzáállástól függ.

Érvek mellette

Ellenérvek

A partnerség fejlesztése nem EU
országokkal a határok megerősítése
érdekében és azért, hogy elriasszák
az embereket az EU-ba való illegális
belépéstől

• Csökkentheti a költséges
programok szükségességét,
melyek keretében hazaküldik
az illegális bevándorlókat vagy
őrizetbe veszik őket az EU-ban
• A leendő bevándorlók
azonosításáért és visszatartásáért
a felelősség nagy részét az érintett
nem EU országra hárítja.
• További akadályt képez a leendő
illegális bevándorlóknak, amit le kell
küzdeni, azzal, hogy megerősítik
a nemzeti határellenőrzéseket az
utazásuk mindkét végén

• Mély bizalmat igényel a partner
országok között
• A partner országok „túszként”
tarthatják az EU kormányokat több
pénzért cserébe az együttműködésért
• Az embernek elhagyni hazáját
nemzetközileg elismert emberi jog
• Nincsenek garanciák a korrupció
vagy a hatalommal való visszaélés
ellen a partner országokban, és
a bevándorlók az emberi jogok
megsértésével kerülhetnek szembe
• A szigorúbb határellenőrzések a
nem EU országokban nagyobb
emberélet veszteséghez vezethetnek,
és fellendíthetik a bűnözést, mivel
az illegális bevándorlók mégis
megpróbálnak átlépni a határokon
• Súlyos adminisztratív terhet ró a
korlátozott közforrásokkal rendelkező
országokra

A partnerség fejlesztése az
országokkal, a bevándorlás alapvető
okainak meghatározása érdekében – a
gazdasági fejlődés, a demokrácia,
a jogállamiság támogatásával, és
a költözésre ösztönző tényezők
csökkentésével

• Növeli a munkavállalási
lehetőségeket és a jövedelmeket
és javítja a munkakörülményeket a
fejlődő országokban
• Segít megakadályozni az
embereket abban, hogy kockázatos
utazásokat vállaljanak a gazdagabb
országokban, és ezzel csökkenti
annak veszélyét is, hogy esetleg
életüket veszthetik
• Hosszú távon csökkenti a globális
egyenlőtlenségeket – és az
EU erkölcsi elkötelezettséget
vállalt, hogy segít ezt megtenni,
függetlenül a bevándorlásra
gyakorolt hatástól

• Nagy külföldi befektetést és fejlesztési
segélyt igényel ahhoz, hogy igazán
számítson
• Erős, következetes külpolitikát igényel
minden EU tagállamtól, amit nehéz
koordinálni
• Van némi bizonyíték arra
vonatkozóan, hogy a fejlesztés
inkább növeli, mint csökkenti a
bevándorlási áradatot, mert több
ember engedheti meg magának,
hogy utazzon, új lehetőségeket
keresve
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3. táblázat Már az EU-ban tartózkodó illegális bevándorlók kezelése
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Érvek mellette

Ellenérvek

Fogvatartás és „visszaküldés”: több
létesítmény az illegális bevándorlók
fogvatartására, hogy a lehető
leggyorsabban hazaküldjék őket

• Csökkenti az illegális bevándorlók
számát az országban
• Elrettentheti az embereket attól,
hogy megpróbáljanak az EU-ba
jönni, mivel nagyobb a kockázata
a hosszú ideig tartó fogvatartásnak
és a hazaküldésnek
• Csökkenti a „fekete gazdaság”
méretét, ahol az illegális
munkavállalókat a munkaadók
készpénzben fizetik ki és nem
fizetnek adót
• Az ilyen munkavállalók
munkaerőpiacról való eltávolítása
révén biztosítja, hogy a munkaadók
ne tudják kihasználni az illegális
munkavállalókat a alacsony
fizetéssel, és azzal, hogy nem
adják meg nekik a minimális
jogokat

• Ahhoz, hogy hatékony legyen,
kombinálni kell az országba
belépők és az ott mozgók szigorú
ellenőrzésével
• Drága, és sohasem lehet 100%-os
hatékonyságú, mert néhány illegális
bevándorló biztosan felderítetlen
marad
• Azt jelenti, hogy már az országban
tartózkodó illegális bevándorlók
nem élvezhetik az amnesztiát, és
nem alkalmazhatók a meglevő
munkaerőpiaci hiányok betöltésére
• Emberjogi kérdéseket vet fel az
illegális bevándorlók hosszas
fogvatartása miatt (amikor nem lehet
őket azonnal visszaküldeni), vagy
amiatt a veszély miatt, ami akkor
vár rájuk, ha visszaküldik őket a
veszélyes országokba

Szelektív jogszabályok a már az
országban tartózkodó illegális
bevándorlók „legalizálására”: eseti
alapon legális státusz felajánlása
számukra, attól függően, hogy
van-e állásuk/családjuk, stb., és
valószínű-e, hogy terhet rónak a
közszolgáltatásokra, stb.

• Csökkenti az országban illegálisan
tartózkodó és dolgozó illegális
bevándorlók számát
• Rugalmas és viszonylag olcsó
megoldást nyújt a már az
országban tartózkodó illegális
bevándorlók által okozott
problémára
• Lehetővé teszi a kormányok
számára, hogy reagáljanak a
munkaerőpiac igényeire bármely
pillanatban, azzal, hogy legalizálják
azokat az illegális bevándorlókat,
akikre az országnak szüksége van
• Biztosítja, hogy a munkaadók
minden munkavállalóval egyenlően
bánjanak, és ne használják ki
azokat, akiknek nincs legális
státuszuk
• Lehetővé teheti a már az
országban tartózkodó illegális
bevándorlók számára a
„legalizálást”, és azt, hogy
alkalmazzák őket a munkaerőpiaci
vagy képzettségi hiány betöltésére
• Fellendíti a kormányok bevételeit,
mivel a korábban illegális
bevándorló munkavállalók
elkezdenek adókat fizetni, és
többel hozzá tudnak járulni
a gazdasághoz és helyi
közösségükhöz

• „húzó” tényezőt alkot az illegális
bevándorlás számára, mivel több
embert ösztönözhet egy országba
való engedély nélküli belépésre és ott
tartózkodásra, abban a reményben,
hogy később megszerzik a legális
státuszt
• Jutalmazza az illegalitást azzal,
hogy lehetővé teszi az illegális
bevándorlók számára a legális
státusz megszerzését és a
„kiválasztott” országban maradást
• Jutalmazza a munkaadókat, ha
illegális munkavállalókat alkalmaznak
azzal, hogy megengedi nekik az ott
tartózkodást
• Azzal, hogy lehetővé teszi a
korábban illegális bevándorlók
számára a legális státusz
megszerzését és az országban
maradást, többlet terhet ró a
közszolgáltatásokra, mint a lakhatás
és az egészségügyi ellátás.

Általános törvényhozás: amnesztiák a
már az országban tartózkodó illegális
bevándorlók számára bármikor,
megadva nekik a lehetőséget a legális
tartózkodásra és munkavállalásra.

Érvek mellette

Ellenérvek

• Csökkenti a már az országban élő
és dolgozó illegális bevándorlók
számát
• Bevezetése olcsó, mivel a
kormányoknak nem eseti alapon
kell dönteni a tartózkodási és
munkavállalási engedélyekre
irányuló kérelmekről
• Lehetővé teszi a már az országban
tartózkodó illegális bevándorlók
számára a „legalizálást”, és
azt, hogy a munkaerőpiaci és a
képzettségi hiányokat velük töltsék
be
• Fellendíti a kormányok bevételeit,
mivel a korábban illegális
bevándorló munkavállalók nagy
számban kezdenek el adókat
fizetni, stb.

• Több embert bátoríthat arra, hogy
engedély nélkül próbáljanak belépni
egy országba, ott élni és dolgozni,
abban a reményben, hogy később
megszerzik a legális státuszt
• Jutalmazza az illegalitást azzal, hogy
lehetővé teszi az illegális bevándorlók
számára a legális státusz
megszerzését és az országban
maradást
• Jutalmazza a munkaadókat
az illegális munkavállalók
alkalmazásáért, azzal, hogy
lehetővé teszi az illegálisan felvett
munkavállalók megtartását
• Csökkenti az ösztönzést az illegális
bevándorlók számára, hogy önkéntes
visszatérési programokban vegyenek
részt
• A kormánynak nincs ellenőrzési
joga a bevándorlók száma felett,
mert nehéz meghatározni, hogy
adott időben mennyi bevándorló van
az országban, és megítélni, hogy
hányan folyamodnak majd legális
státuszért
• Súlyos igénybevételt róhat a
közszolgáltatásokra, tekintve azokat
a nehézségeket, amiket annak
meghatározása rejt magában, hogy
hány bevándorló kerül „legalizálásra”
bármely adott program keretében
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Milyen intézkedések
történtek eddig?
Legális bevándorlás
Az EU 2005-ben kidolgozott egy tervet a „gazdasági
migrációra” (azaz az emberek mozgása az országok között
munkavállalási okok miatt).
Ez a terv egy új EU jogszabályra vonatkozó javaslatot foglalt
magában, amely minden nem EU-s bevándorló munkavállaló
számára megadná a jogot arra, hogy ugyanolyan
bánásmódban részesüljön a „befogadó” országban, mint
a nemzeti dolgozók, olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint
például a fizetés, vagy a foglalkoztatás feltételei. Ez még
mindig tárgyalás alatt van.
Ez a terv javasolta bizonyos EU jogszabályok bevezetését is
azoknak a feltételeknek az összefoglalására, melyek szerint
a különféle típusú migráns munkavállalóknak – mint például a
magasan képzett és a szezonális munkaerő – engedélyeznék
az EU-s országokba való belépést, és azt, hogy ott éljenek
és dolgozzanak.
Az EU már megállapodott a közös szabályokban számos
bevándorló csoportot illetően, mint például a már ott
tartózkodó bevándorlókhoz csatlakozó családtagok, hosszú
távú tartózkodás azok számára, akik öt éve laknak egy
tagállamban, valamint kisebb csoportok, mint például a
diákok és a kutatók.
A magasan képzett bevándorlók Unióba való befogadásának
rendszerét – mely Kék Kártya rendszer néven ismeretes –az
EU kormányok jelenleg vitatják meg. A rendszer a munkaerő
piac „csúcsán” levő munkavállalóknak több jogot biztosítana,
például lehetővé tenné, hogy családtagjaik gyorsabban
csatlakozhassanak hozzájuk. A munkavállalóknak azonban
eleget kell tenniük néhány alapvető feltételnek, hogy
jogosultak legyenek a Kék Kártyára: egyetemi végzettséggel
kell rendelkezniük, legalább egy éves szerződést nyújtó
állásajánlatot kell felmutatniuk, valamint a célországban az
átlagos bruttó kereset másfélszeresét. Ezen túlmenően,
a Kék Kártya birtokosainak nem lesz automatikusan joguk
ahhoz, hogy bárhol dolgozzanak az EU-ban – csak abban az
országban, amely a kártyát kiadta számukra.
Az Európai Bizottság 2009-ben készül egyéb javaslatok
benyújtására, amelyek bizonyos bevándorló munkavállaló
csoportokat céloznak meg, beleértve a szezonális munkásokat
és a fizetett gyakornokokat. A javaslatok magukban foglalnak
olyan feltételeket, melyek alapján ezek a munkavállalók
beléphetnek az EU-ba, a jogaikat az ott tartózkodás idejére,
és azokat a feltételeket, melyek alapján foglalkoztathatóak.
A szezonális munkások esetében például, felállíthatnak egy
korlátot, hogy meddig folytathatják a munkavégzést az EUban, és előnyben részesített bánásmódot ajánlhatnak fel
azoknak, akik korábban már dolgoztak EU-s tagállamokban.
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Ezek az alapszabályok most sem helyettesítenék a nemzeti
bevándorlási rendszereket az egyes tagállamokban.
A 2008. októberi EU csúcstalálkozón meghozott új
„Bevándorlási Paktumban” a tagállamok kifejezetten
elkötelezték magukat amellett, hogy a hangsúlyt arra
helyezik, hogy magasan képzett munkavállalókat és olyan
egyéb képzettségűeket vonzanak, mely szakmákból hiány
lesz Európában az elkövetkező években, a jelenlegi nemzeti
és EU-s jogszabályokkal összhangban.

Illegális bevándorlás
Annak érdekében, hogy megakadályozzák az embereknek
az EU-ba történő engedély nélküli belépését, az Unió
számos mechanizmust hozott létre a külső határainak közös
rendfenntartásért. Ez magában foglal egy közös kódexet, mely
arról szól, hogy hogyan kell bánni a leendő bevándorlókkal
az EU határainál, és egy ügynökséget, a Frontexet, amely
felügyeli ezeket a határokat.
A Frontex feladata a tagállamok közötti operatív
együttműködés biztosítása a határok ellenőrzését illetően,
a lehetséges kockázatok elemzése, az EU országok
segítése, hogy kiképezzék a nemzeti határőröket, valamint
közös akciók szervezése, hogy visszaküldjék az illegális
bevándorlókat saját hazájukba.
A második kulcsfontosságú téma az illegális bevándorlással
kapcsolatban az a kérdés, hogy mit kell tenni azokkal, akik
már illegálisan az Unión belül élnek és dolgoznak.
Az EU-s törvényhozás által lefektetett alapvető szabályokról,
amelyek az ilyen személyek hazaküldésének feltételeire és
kikötéseire vonatkoznak– melynek neve Visszatoloncolási
irányelv – már megállapodtak, és tárgyalják az olyan
munkaadókra kiróható bírságokat, akik illegális bevándorlókat
alkalmaznak.
Azok a döntések, melyeket néhány EU kormány hozott
meg, hogy amnesztiát adjanak (más néven „legalizálások”)
azoknak az illegális bevándorlóknak, akik már az országban
laknak, lehetővé téve számukra, hogy kérelmezzék a legális
a jogot az ott tartózkodásra, lakásra és munkavállalásra,
aggodalmat keltettek a bevándorlók áradatának ellenőrzését
illetően.
Az ilyen jellegű amnesztiák támogatói azzal érvelnek, hogy
ezekre a munkavállalókra az EU gazdaságának szüksége
van, hogy a munkaerőhiányt pótolja, és ezáltal az is a célja,
hogy kivonják őket a „feketegazdaságból”, így elkezdenek
adókat fizetni, és ezzel a munkaadók nem használhatják
ki az illegális státuszuk adta előnyt, például azzal, hogy a
minimálbérnél alacsonyabb fizetést adnak nekik.
A fentieket kritizálók érvei szerint az amnesztiák egyszerűen
jutalmazzák az illegalitást, és több bevándorlót buzdíthatnak
arra, hogy az EU-ba engedély nélkül próbáljanak belépni,

értelmében a szomszédos országok beleegyeznek abba,
hogy visszafogadják azokat az illegális bevándorlókat, akik
átutaznak területükön útban az EU felé.

Válaszul ezekre az aggodalmakra, egy közös információs
rendszert hoztak létre, mely megköveteli az EU kormányaitól,
hogy értesítsék az Európai Bizottságot minden, a bevándorlási
és menekültügyi politikában bekövetkező olyan változásról
(mint például az amnesztiák), melyről úgy gondolják, hogy
valószínűleg hatást gyakorol más tagállamokra is.

Nemrégiben az EU már elkezdett erre a megközelítésre
alapozni azzal, hogy egyes nem EU országokkal tárgyalt a
„mobilitási partnerségről”, annak érdekében, hogy a migráció
kezelésének minden területét lefedjék. Ezeket együttesen
írta alá az EU és egyenként azok az EU tagállamok, akik így
kívánnak tenni.

A 2008-ban hozott új EU Bevándorlási Paktum kimondja, hogy
a tagállamok többé nem szerveznek „tömeges” amnesztiákat
(legalizálás néven is ismeretes), de eseti alapon még mindig
„legalizálhatnak” bevándorlókat. A paktum még jogilag
nem kötelező érvényű, de politikai súlya van, mert az EU
kormányok kötelezték magukat ennek betartására.

Sok tagállam kidolgozza saját egyedi megállapodásait is a
fejlődő országokkal, hogy az ezekből az országokból eredő
bevándorlást kezeljék. Mások fejlesztési kezdeményezésekbe
fektetnek be, azzal a meghatározott céllal, hogy már az
országban tartózkodó bevándorlóknak lehetőséget adjanak
a saját hazáikba való visszatérésre.

Migráció és az EU
kül-, fejlesztésiés kereskedelmi
politikája

Ez a politika egyaránt koncentrál mind az illegális, mind
pedig a legális bevándorlásra, és a déli EU tagállamok
különösen nagy hangsúlyt fektetnek a legális bevándorlási
programok biztosítására, cserébe a határellenőrzésekben
való együttműködésért, hogy megakadályozzák az illegális
bevándorlást. Hosszabb távon a fejlesztési politika célja a
hazai gazdasági lehetőségek javítása, hogy csökkenjen az
emberek távozásra való ösztönzése.

A migrációs tendenciák szorosan összefüggnek a
globalizációval, így az országok gazdaságai egyre inkább
összekapcsolódnak a növekvő világkereskedelem révén,
az űr pedig továbbra is megmarad világszerte a gazdag és
szegény országok között.
Az EU-ba vándorlók közül sokan nem így tennének, ha
saját hazájukban lenne munkalehetőség, és meg tudnák
keresni a rendes megélhetésre valót. Ez arra késztette a
politika formálóit, hogy közelebbről megvizsgálják, miként
tehetnék a migrációt inkább választás tárgyává, mint
szükségszerűséggé.
Nemzetközi szinten ez olyan fórumot eredményezett, amely
évente megrendezésre kerül – a Migrációval és Fejlesztéssel
Foglalkozó Globális Fórum – melynek során több mint 160
ország kormánya és nem kormányzati szervezete találkozik,
hogy több ehhez kapcsolódó kérdést megvitassanak.
EU szinten a kormányok megállapodtak egy új
megközelítésben – a Migráció Globális Megközelítése néven
– melynek középpontjában a nem EU-s országokkal való
kapcsolatok javítása áll, hogy megkönnyítse a bevándorlás
kezelését.
Ezen a területen idáig a legtöbb munkát az EU szomszédos
országaival végezték, mivel az Unió az ilyen országokból
származó nemzetiségeknek könnyebb és olcsóbb
lehetőséget nyújt a vízumokhoz és a határellenőrzés
finanszírozásához cserében az illegális bevándorlás
megakadályozásában nyújtott támogatásért. Mindez
„visszafogadási megállapodások” keretében történik, melyek
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egy jobb életet keresve, és abban a reményben, hogy
legalizálják őket, és hivatalos engedélyt kapnak a jövőben az
ott tartózkodásra.

Az Unió alkalmazza a segélynyújtási és kereskedelmi politika
kombinációját is azért, hogy fellendítse a gazdasági fejlődést
a szegényebb országokban, és javítsa az életszínvonalat,
részben azért, hogy csökkenjen az emberek kivándorlásra
való ösztönzése. Az EU és tagállamai évente összesen több
mint 30 milliárd euróval segítik a fejlődő országokat. Ebből
mintegy 6 milliárd euró az Európai Bizottságon keresztül kerül
elosztásra; a maradék közvetlenül a nemzeti kormányoktól
érkezik.
A fejlődő országok gazdasági fejlődésének fellendítésére
irányuló törekvésben az EU csökkentette, vagy megszüntette
a tarifákat és eltörölte a kvótákat a legtöbb olyan importra
vonatkozóan, ami ezekből az országokból származik,
hogy könnyebbé tegye számukra az általuk gyártott
termékek értékesítését az EU országokban, és megemelje
jövedelmeiket.
Sok kezdeményezést tettek a „Közös Kül- és Biztonságpolitika”
keretén belül is, amely az EU 27 tagállamának külpolitikáját
koordináló mechanizmus. Ezen a területen a döntéseket a
kormányok hozzák meg, ahol az Európai Bizottságnak csak
korlátozott szerepe van.
Ennek a politikának az értelmében tett kezdeményezések közé
tartoznak a konfliktussal küzdő területeken a béke elérésére
irányuló diplomáciai erőfeszítések, megfigyelők kiküldése
a zavargások területeire, valamint a békefenntartó erők
biztosítása. A konfliktusok megoldásában nyújtott segítség,
valamint a béke és stabilitás elősegítése kulcsfontosságú
abban, hogy csökkentse azoknak az embereknek a számát,
akik hazájukból a jobb és biztonságosabb élet keresése miatt
menekülnek el.
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III. Éghajlatváltozás
Általános, bár nem egyetemes konszenzus van abban,
hogy a világ éghajlata változik, emelkedik a globális
hőmérséklet, és egyre extrémebb az időjárás, mely komoly
következményekkel járhat a bolygó számára. A tudósok nagy
többsége szintén egyetért abban, hogy ennek a változásnak
a fő oka az ember.
Ennek eredményeképpen ez a kérdés az elmúlt évek során
a nemzetközi napirenden egyre fontosabbá vált, és az
Európai Uniót arra késztette, hogy maga is kitűzzön egy sor
nagyra törő célt, ami hozzájárul az éghajlatváltozás elleni
küzdelemhez.
Azonban sokkal kisebb az egyetértés abban, hogy miként
kellene megosztani a szükséges intézkedések megtételének
tehervállalását – a világ gazdagabb és szegényebb országai
között, az EU tagállamai között, valamint a kormányok, az
ipar és a fogyasztók között.
A jelenlegi gazdasági válság és az azt követő gazdasági
visszaesés is arra késztetett néhány embert, hogy
kijelentsék, az Unió már nem engedheti meg magának, hogy
lépéseket tegyen célkitűzései elérése érdekében, és ezeket
ezért hátrább kell helyezni – vagy legalábbis későbbre tenni
– azért, hogy elkerüljük az EU gazdaságának károsodását
ezekben a nehéz időkben.
Mások azt állítják, hogy mind az éghajlatváltozás, mind pedig
az EU import energiától való függésének hosszú távú hatásai
túlságosan súlyosak ahhoz, hogy igazolják a célkitűzések
háttérbe helyezését. Azzal is érvelnek, hogy a fellépés
késleltetése most, és a következményekkel való foglalkozás
később sokkal többe kerül, és a szükséges változásokat
sokkal nehezebb lesz bevezetni, minél tovább halogatjuk
azokat. Végül, fenntartják azon véleményüket, hogy az
EU gazdaságának „zölddé tétele” segíthet a gazdaság
fellendítésében és a munkahelyteremtésben, valamint a
nemzetközi piacon való versengésben.
Sokan rámutatnak arra is, hogy a gazdasági visszaesés
önmagában is segíthet az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben, mert a termékek iránti visszaeső kereslet a világ
sok részén az olyan típusú tevékenységek csökkentéséhez
vezet, melyeket a legtöbb tudós a hőmérséklet emelkedés és
az extrém időjárási viszonyok okának tart. Ez arra ösztönöz
bizonyos embereket, hogy kijelentsék, az EU-nak most
nincs szüksége ambiciózusabb célkitűzésekre, míg mások
azt mondják, hogy az EU-nak így több lehetősége van a
manőverezésre, hogy eleget tegyen ezeknek.
2008 decemberében az EU kormányok megállapodtak
abban, hogy ragaszkodnak a célkitűzésekhez, de néhány
ember továbbra is a kevésbé ambiciózus megközelítés
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mellett érvel. Ezt a kérdést újra fel kell hozni az elkövetkező
nemzetközi tárgyalásokon, amely az éghajlatváltozás elleni
küzdelem új globális megállapodásáról szól.
Az éghajlatváltozásról szóló vita más kulcsfontosságú
kérdésekhez
is
kapcsolódik,
melyekkel
az
EU
környezetvédelmi és energia politikájával kapcsolatosan
szembesül: mennyire biztosak Európa energiatartalékai
(azaz az EU tagállamai általában túlságosan függenek-e
az importált energiától és/vagy csak egy országból vagy
forrásból származó energiától); hogyan lehet biztosítani azt,
hogy az EU-s vállalatok folytathassák a versenyt a világ rivális
cégeivel egy globalizált gazdaságban; és hogyan lehet azt
biztosítani, hogy a gazdaság fenntartható módon fejlődjön.
Ezeket a kérdéseket ez a dokumentum csak annyiban
érinti, amennyiben az éghajlatváltozásról szóló vitához
kapcsolódnak.

A probléma mértéke
Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Kormányközi
Testülete (egy tudományos kormányközi szerv, melyet azért
hoztak létre, hogy objektív információkat szolgáltasson az
éghajlatváltozásról) azt jósolta, hogy az évszázad folyamán
a világ hőmérséklete 1,1- 6,4°C-kal emelkedhet, a légkörbe
kibocsátott üvegházhatású gázok – beleértve a széndioxidot
és a metánt – emelkedő szintje következtében. Ezek a
kibocsátások hozzájárulnak a hő „csapdába ejtéséhez” a föld
felszínén, amely jelenségnek „üvegházhatás” a neve.
Az elmúlt évtizedek alatt a tudósok jelentős növekedést
jegyeztek fel az üvegházhatású gázok kibocsátásában.
Az ENSZ testülete egy 2007. májusi jelentésben arra a
következtetésre jutott, hogy az emberi tevékenység – például
a fosszilis tüzelőanyagok, úgymint a szén és az olaj égetése
(melyek a széndioxid kibocsátás nagy részéért felelősek), az
erdőirtás, a közlekedés, az öntözés és a mezőgazdaság –
nagyban felelőssé tehető ezért.
Vannak, akik még mindig megkérdőjelezik, hogy a bolygó
valóban melegszik-e –mások pedig, elismerik, hogy igen, de
vitatják az ENSZ testületének azon következtetését, miszerint
ezért az emberi tevékenységet kell felelőssé tenni, és azzal
érvelnek, hogy a változó időjárási viszonyok természetes
jelenségek. Mások egyetértenek abban, hogy a hőmérséklet
emelkedett, de azt mondják, hogy lehetetlen pontos
előrejelzést adni a jövőbeli hőmérsékletemelkedésekről, és
azok hatásairól.
A tudósok nagy többsége azonban azt állítja, hogy rengeteg
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, és egyetértenek az
ENSZ testületének következtetéseivel.

Mindez aggodalmat kelt az EU energiaellátásának biztonságát
illetően, ami sérülhet a külső energia „sokkok” miatt (például
jelentős áremelkedés), vagy a főbb beszállítókkal fenntartott
kapcsolatok megromlása miatt. Ez sokkal magasabb import
energia árakat eredményezhet, vagy akár még ellátásbeli
fennakadást is okozhat.

Jóllehet a hőmérséklet általában emelkedni fog, mind a
szélsőséges meleg, mind pedig a szélsőséges hideg egyre
gyakoribbá válik. Európa hőmérséklete várhatóan annyira
megemelkedik, hogy a 2003-as nyárhoz hasonló nyarak
(amikor a legtöbb dél- és közép európai országban, júliusban
és augusztusban egymás után jegyeztek fel 35-40°Cos maximális hőmérsékleteket) 2030-ra „megszokottak”
lesznek.

Sokan állítják, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez
szükséges intézkedések segítenének ennek a problémának a
legyőzésében is. Ők azt mondják, hogy a „megújuló energia”
fejlesztése (az olyan természetes forrásokhoz kapcsolódó
energia, mint a nap, a szél és a víz, amely a természetes
folyamatok révén újratermelődik) és/vagy a nukleáris
energia, nagyobb energiahatékonysággal társítva, segítene
csökkenteni az EU importált energiától való függőségét.

Az infrastruktúra, úgymint az utak, a távközlés és az energiaberendezések már károkat szenvedtek az ilyen szélsőséges
időjárási viszonyok során. A kevésbé megjósolható
éghajlati viszonyok miatt a mezőgazdaságban változik a
terméshozam.

A nemzetközi
környezet

Attól is tartanak, hogy az EU népességének egészségét is
érheti hatás. A szélsőséges hőmérséklet a sérülékenyebb
csoportokat, mint például az időseket, kockázatoknak teszi
ki (a 2003. évi hőhullám mintegy 60.000 emberéletet követelt
Európában). Az emelkedő hőmérséklet új betegségeket is
eredményezhet az Unióba, a moszkitók északra költözése
már a maláriás megbetegedések növekedését okozta délEurópában.

A legtöbb kormány egyetért abban, hogy az éghajlatváltozás
csak közös nemzetközi fellépéssel kezelhető. Ennek
eredményeképpen számos nemzetközi egyezmény született
1979 óta, melyek közös célokat tűznek ki, és meghatározzák
annak módját, ahogyan csökkenteni lehet az üvegházhatású
gázok kibocsátásának emelkedését és a globális
hőmérsékletet. A következő ilyen nagyobb nemzetközi
konferenciát 2009. decemberére tervezik Koppenhágába,
az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye
égisze alatt.

Az éghajlatváltozás azonban várhatóan még nagyobb
hatást gyakorol a világ szegényebb országaira, mint más
országokra, és ennek két oka van. Először, a földrajzi
elhelyezkedésük miatt, ami az áradások és a szárazság
által sérülékenyebbé teszi őket. Másodszor, mert nincsenek
forrásaik arra, hogy megfizessék azokat az intézkedéseket,
amelyek segítségével megbírkóznak ezekkel a hatásokkal.
Ez némelyeket arra késztetett, hogy a leendő EU-ba
tartó bevándorlók áradatának nagy növekedését jósolják,
mivel több ember menekül majd a szárazságok okozta
víz- és élelmiszerhiány által sújtott fejlődő országokból. Az
EU is hangot adott aggodalmának, hogy több konfliktus
fordulhat elő a fejlődő országokban az ilyen jellegű hiányok
eredményeképpen.
Ezek a jóslatok ütköznek az erősödő globális gazdasági
tevékenység visszaesésével és a világszerte növekvő
energiaigénnyel, melyek eredményeképpen erősen megnőtt
a globális igény a fosszilis tüzelőanyagok iránt (olaj, földgáz
és szén), melyek elégetésekor az üvegházhatású gázok
legnagyobb termelői.
Az EU jelenleg a felhasznált energia 50%-át importálja
(beleértve az olaj 90%-át és a gáz több mint 50%-át). Ha nem
tesznek lépéseket a jelenlegi tendenciák visszafordítására,
ez a szám 70%-ra nőhet az elkövetkező 20-30 évben.
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A testület azt jósolta, hogy a tengerszint valószínűleg 1859 cm-rel emelkedik, és több szélsőséges időjárási viszony
– mint például áradások, szárazság és trópusi ciklonok
– bekövetkezése nagyon valószínű. Az EU-ban néhány
tengerparti vidék komoly veszélybe kerül az emelkedő
tengerszint miatt, és a szárazföldi Európa a nagyobb
áradások lehetőségével kerül szembe.

A találkozó célja egyezségre jutni egy nagyra törő
globális éghajlati megállapodásban 2013 után, hogy a
jelenlegi nemzetközi megállapodást helyettesítsék (Kiotói
Jegyzőkönyv), ami akkor jár le. Arra számítanak, hogy 189
ország miniszterei és tisztviselői, vesznek részt ezen a
konferencián.
Az ilyen nemzetközi megállapodások elérése sohasem volt
könnyű, olyan viták miatt, melyek arról folytak, hogy mennyire
súlyos a probléma, és a küzdelemben ennek a tehernek
mekkora részét kell vállalnia a különböző országoknak,
amelyek a gazdasági fejlődés különböző stádiumában
vannak.
1992-ben az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés
Konferenciáján (más néven „Föld Csúcstalálkozó”)
megállapodtak, hogy az országoknak „közös de
megkülönböztetett felelősségeik” vannak. Ez azt jelentette,
hogy az iparosodott országoknak több terhet kellene
vállalniuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, mert
eddig az üvegházhatású gázok kibocsátásának legnagyobb
részéért ők voltak a felelősek, és mert a gazdasági fejlődés a
fejlődő országokban létfontosságú a szegénység enyhítése
érdekében. Néhányan azzal érvelnek, hogy a kibocsátást
csökkentő intézkedések akadályozhaták a fejlődést, és
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ezeknek az országoknak a gazdaságait energiahatékonyabbá
és kevésbé fosszilis tüzelőanyag-függővé tenni, hosszabb
ideig tart.
A csúcstalálkozón megállapodtak egy Éghajlatváltozási
Egyezményben, ami az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyvhöz
vezetett. Ennek célja az üvegházhatású gázok olyan szinten
való stabilizálása, amely megakadályozná a „veszélyes
hatás”-ait az éghajlatra, azáltal, hogy az iparosodott
országok számára kötelezettségvállalásokat határozna meg
hat üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentésére.
A Kiotói Jegyzőkönyv értelmében a világ leggazdagabb
országai elkötelezték magukat, hogy a többi országhoz
képest többet tesznek a „közös, de megkülönböztetett
felelősségek” elve szerint. Megígérték, hogy 2012-re
csökkentik kibocsátásaikat átlagban mintegy 5%-kal az
1990-es szinthez képest, az akkori 15 EU tagállam közösen
8%-os csökkentést írt alá, az USA 7%-ot, Japán pedig 6%ot. Néhány esetben megengedték egyes országoknak a
kibocsátások növelését, a „feltörekvő” gazdaságokat pedig,
mint Kína és India, nem foglalták bele a célkitűzésekbe.
Eddig az EU és további 183 ország ratifikálta a
Jegyzőkönyvet, beleértve Brazíliát, Kanadát, Kínát, Indiát és
Oroszországot. Az USA azonban – a legnagyobb egy főre jutó
üvegházhatású gáz kibocsátó 2005-ig – ezt visszautasította,
az USA gazdaságára kifejtett lehetséges hatásra
hivatkozva, az éghajlatváltozás tudományos bizonyítékainak
bizonytalanságára, valamint az olyan nagy gazdaságok, mint
Kína és India kibocsátás csökkentési elkötelezettségének
hiányára hivatkozva.
2005-ben, az üvegházhatású gázok kibocsátása az EUban körülbelül 5%-kal volt alacsonyabb az 1990-es szinthez
képest, de 15,8%-kal nőtt az USA-ban, 47%-kal Kínában és
55%-kal Indiában, az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási
Keretegyezménye szerint.
Ez a kérdés is felmerült a nemzetközi politikai napirenden, a
probléma méretét igazoló bizonyítékok és annak lehetséges
hatásai mellett. 2007. júniusában az iparosodott országok G8
csoportjának vezetői (USA, Kanada, Oroszország, az Egyesült
Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország és
Japán), megállapodtak, hogy „céljuk legalább megfelezni
a globális széndioxid kibocsátásokat 2050-re”, de azt nem
határozták meg, hogy ezt hogyan akarják elérni.
Ilyen háttér események ellenére a nemzetközi közösség
újra találkozik ebben az évben Koppenhágában, hogy
megpróbáljanak egy új egyezményt létrehozni..
2007-ben Balin, az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján,
és az azt követő 2008-as poznani találkozón a résztvevők
megegyeztek az ütemtervben, a menetrendben és azokban
a lépésekben, amelyekkel el lehet érni a Kiotói Jegyzőkönyv
utódját ez év végére. Abban is megállapodtak, hogy
létrehoznak egy alapot a sebezhető országok megsegítésére,
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hogy meg tudjanak birkózni az éghajlatváltozás hatásaival,
úgy, hogy konkrét projekteket és programokat finanszíroznak.
Azonban heves viták voltak azzal kapcsolatban, hogy
pontosan mennyi segítséget kell adni, és ez valószínűleg
kulcsfontosságú kérdés lesz a koppenhágai konferencián.
Barack Obama, az USA új elnöke ebben a kérdésben jelentős
változást jelentett be az amerikai politikában. Megígérte, hogy
az USA kibocsátását 2020-ra az 1990-es szintre csökkentik,
majd további 80%-kal 2050-re, és mind az USA, mind az
EU megígérte, hogy vezető szerepet vállal az ambiciózus
célkitűzések kivitelezésében Koppenhágában.
A gazdasági visszaesés viszont arra késztet néhány embert,
hogy megkérdőjelezzék, vajon a világgazdaság ezt most
megengedheti-e magának. Néhányan azt állítják, hogy minden
intézkedés hiábavaló, ha nem írja alá az összes ország az
új egyezményt, függetlenül a gazdasági fejlettségüktől.
Rámutatnak arra, hogy a feltörekvő gazdaságok kibocsátásai
gyorsan túltesznek a nyugati gazdaságokén – például, Kína
most a világ legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátója, a
teljes globális kibocsátás 24%-ával (bár az „egy főre jutó”
kibocsátása még mindig viszonylag alacsony az EU-hoz és
az USA-hoz képest).
A fejlődő országok azonban azt követelik, hogy a Föld
Csúcstalálkozón elfogadott „közös de megkülönböztetett
felelősségek” elvét folytatni kellene minden új egyezmény
megerősítése érdekében.
Ezek az érvek hangzanak el újra és újra az európai vitákban,
melyek arról szólnak, hogy mennyit kell tennie az EU-nak.
Néhányan egyetértenek abban, hogy a világ gazdagabb,
fejlett nemzeteinek többet kell tennie, mint más országoknak,
mások viszont azt hangoztatják, hogy a szigorú EU fellépés
értelmetlen, ha nem párosul hasonló intézkedésekkel
globális szinten. Ők egy újabb jelentésre hivatkoznak,
melyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adott
ki, és amely szerint az EU jelenleg a világ üvegházhatású
gáz kibocsátásának csak 10,5%-át teszi ki, és az egészből
való részesedése várhatóan erősen csökkenni fog, ahogy a
feltörekvő gazdasági óriások, mint Kína és India igénye nő.
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4. táblázat Hogyan kell elosztani a terhet – nemzetközi szinten?
Politikai választási lehetőségek

Érvek mellette

Ellenérvek

Minden erre irányuló nemzetközi
egyezményben a világ minden
országának egyenlő hozzájárulást kell
biztosítania ennek elérés érdekében

• A fejlődő országok kibocsátásai
gyorsabban nőnek, mint a fejlett
országokéi, ezért ugyanannyit kell
tenniük, mint mindenki másnak
• A gyorsan fejlődő Kína és India elé
kitűzött szigorú célok nélkül a többi
ország erőfeszítései értelmetlenek
lesznek
• Csökkentené annak a veszélyét,
hogy Európa kevésbé válik
versenyképessé, mert mindenki
hasonló költségekkel kerülne
szembe
• Csökkentené a „szénszivárgás”
veszélyét, mert a nem EU
országoknak ugyanolyan szigorú
intézkedéseket kellene bevezetni

• A gazdagabb országok többet
tettek az éghajlatváltozás
bekövetkezéséért, mint a
szegényebbek, ezért nekik nagyobb
a felelősségük a fellépésben
• A gazdagabb országok
megengedhetik maguknak, hogy
többet tegyenek
• A fejlődő országoknak nagyobb
gazdasági növekedési arányra van
szükségük a gazdag és a szegény
nemzetek közötti rés szűkítése
érdekében, ezért nem kell annyit
tenniük
• A fejlődő országok visszautasítják
minden olyan nemzetközi
egyezmény aláírását, amely
ugyanannyi erőfeszítést követel
meg tőlük, mivel erősíteniük kell
a gazdasági növekedést és a
szegénység enyhítését

Minden nemzetközi egyezményben
a világ gazdagabb országainak
több terhet kellene vállalnia, mint a
szegényebb és fejlődő országoknak

• A gazdagabb országok többet
tettek az éghajlatváltozás
bekövetkezéséért, mint a
szegényebbek, ezért nekik
nagyobb felelősségük van abban,
hogy cselekedjenek
• A gazdagabb országok
megengedhetik maguknak, hogy
többet tegyenek
• A fejlődő országoknak magasabb
gazdasági növekedésre van
szükségük a gazdag és a szegény
nemzetek közötti különbség
csökkentése érdekében, ezért nem
kell annyit tenniük
• A fejlődő országok visszautasítják
minden olyan nemzetközi
egyezmény aláírását, amely
ugyanannyi erőfeszítést követel
meg tőlük, mivel gyorsítani kell
a gazdasági növekedést és a
szegénység enyhítését

• A szegényebb és a fejlődő országok
kibocsátásai gyorsabban nőnek, mint
a fejlett országoké, ezért ugyanannyit
kell tenniük, mint mindenki másnak
• A gyorsan fejlődő Kína és India elé
kitűzött szigorú célok nélkül a többi
ország erőfeszítései a probléma
elleni küzdelemben hosszú távon
keveset érnek
• Bárki is „okolható” a mostani
probléma keletkezéséért, most
nem tisztességes néhány országot
másoknál jobban „megbüntetni”
• A gazdagabb országokat erősen
sújtotta a gazdasági válság, így nem
engedhetik meg maguknak, hogy
most többet tegyenek
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Ki dönt?
Figyelembe véve, hogy az éghajlatváltozás az egész világra
hatással van, de a helyi hatása is érzékelhető, amely
országonként és régiónként jelentősen változik, ezért a
problémával globális, EU, nemzeti, regionális és helyi szinten
is foglalkoznak.

A nemzetközi szint
Nemzetközileg szerződések és nemzetközi jogszabályok
széles keretrendszere szabályozza az éghajlatváltozási
célkitűzéseket. Az Európai Bizottság az EU nevében és
megbízása alapján tárgyalja ezeket az egyezményeket, a
tagállamok kormányaival (a Tanács) történő konzultáció
során. A Tanács ezután dönt (általában minősített
szavazati többséggel, bár némely esetben szükséges az
egyhangúság), hogy elfogadja-e az egyezményt, az Európai
Parlamenttel történő konzultációt követően. A nemzetközi
egyezmények azokra az országokra nézve kötelezőek,
amelyek ratifikálták azokat, de nincsenek „megbüntetésre”
vonatkozó eljárások, arra az esetre, ha nem tesznek eleget
kötelezettségvállalásaiknak.

Az EU szint
Az EU egyik fő feladata - a szerepét és hatalmát megszabó
szerződések értelmében – hogy biztosítsa a környezet
magas szintű védelmét és javítsa a környezet minőségét.
A hangsúly a megelőző intézkedéseken van, melyek az
„elővigyázatossági elven”, a környezeti károk helyrehozatalán
és annak biztosításán alapulnak, hogy a szennyezők
fizessenek az általuk okozott károkért.
Az Európai Bizottság felelőssége, hogy a jogalkotási
javaslatok elérjék ezeket a célokat, melyekről azután közösen
dönt a Tanács (általában minősített szavazati többséggel,
bár néhány esetben az egyhangú jóváhagyás még mindig
követelmény) és az Európai Parlament, az „együttdöntés”
nevű eljárás során. A Lisszaboni Szerződés, amely az EU
irányításában változásokat vezetne be, kiterjesztené az EU
jogkörét (kompetenciáját) ezen a területen.
Az EU környezetvédelmi törvényei jogilag kötelező érvényűek
a tagállamokra nézve, és érvényre juttathatóak az európai
bíróságokon keresztül.

A tagállami szint
Az egyes tagállamok szabadon túlléphetnek az EU
célkitűzésein azzal, hogy szigorúbb intézkedéseket
tartanak fenn vagy vezetnek be, mindaddig, amíg azok nem
mondanak ellent a meglevő EU jogszabályoknak és a fent
vázolt elveknek. Felelősek annak eldöntésében is, hogy
melyik a megfelelő intézkedés egyveleg ahhoz, hogy elérjék
a nemzetközi vagy EU szinten aláírt célkitűzéseket.
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Mindezek a döntéshozatali szintek kapcsolatban vannak
egymással. Például, az üvegházhatású gázok csökkentésének
esetében: egy globális egyezmény kötelezheti az aláíró feleket
(az EU-t és annak tagállamait) hogy megegyezésre jussanak
bizonyos célok tekintetében. Ez EU szintű törvénykezéshez
vezethet, amely kötelező a tagállamok számára, nemzeti
célkitűzéseket állít fel, és EU-szerte intézkedéseket vezet be,
hogy ezeket elérjék. Ezután a kormányoknak dönteniük kell,
hogy milyen intézkedést válasszanak ahhoz, hogy eleget
tegyenek az ország szerepvállalásának a teljes célkitűzés
megvalósításában (vagy ezt is túlhaladják, ha akarják). A
helyi és regionális hatóságok szintén részt vesznek ezeknek
az intézkedéseknek az alapvető végrehajtásában, és néhány
esetben saját célokat tűznek ki.

Az EU szint
Mit tett eddig az EU?
Az országok számára a, kötelező érvényű célok nemzetközi
megközelítése tükröződik az EU-ban. Közös célokat tűz ki,
majd eldönti, hogy az azoknak való megfelelés terhe miként
osztódjon el a 27 tagállam között – és milyen intézkedésekre
van szükség elérésükhöz.
Ahogy fent jeleztük, az EU előrelépést tett a Kiotóban aláírt
célkitűzésekben, de még van tennivaló a 2012-re megígért
8%-os csökkentés eléréséhez. Néhány tagállam úgy tűnik, jó
irányban halad a célok elérése felé (beleértve Németországot,
az Egyesült Királyságot és Svédországot), mások
azonban nem (mint például Olaszország, Spanyolország,
Franciaország és Görögország).
A kritikusok azzal érvelnek, hogy az EU-nak többet kell tennie
a „hazai” kibocsátás csökkentése érdekében, ahelyett, hogy
kihasználja a kiotói egyezmény rendelkezései által nyújtott
előnyt, amely lehetővé teszi, hogy az országok részben úgy
tegyenek eleget a kötelezettségvállalásaiknak, hogy más
országoknak segítenek fizetni a kibocsátás-csökkentési
projekteket (például, megújuló energia rendszerek a fejlődő
világban). Ennek a szemléletnek a támogatói viszont azt
hangsúlyozzák, hogy a cél a globális kibocsátás csökkentése,
és azt mondják, hogy minden erre irányuló intézkedést
szívesen kell fogadni.
Mások azt állítják, hogy az EU-n belül eddig elért kibocsátáscsökkentés szintje inkább más fejlesztések „mellékterméke”–
mint például a kelet-németországi gazdaság összeomlása,
és az Egyesült Királyság döntése, miszerint áttérnek szénről
gázra az energiatermelésben – mint az éghajlatváltozás
elleni küzdelem iránt érzett igazi elkötelezettség. Ők azt
állítják, hogy ez azt jelenti, hogy sokkal többet lehet tenni.
Az EU egy sor intézkedést vezetett be annak érdekében,
hogy megfeleljen a kiotói célkitűzéseknek, és ezt követően a
saját maga által kitűzött nagy volumenű céloknak.

Más intézkedések arra helyezték a hangsúlyt, hogy támogatják
a megújuló energia termelését és használatát, például
törvények révén, melyek a tagállamok számára kötelezően
teljesítendő célokat tűznek ki; finanszírozást biztosítanak a
megújuló energia rendszerekhez; és intézkedéseket hoznak,
hogy javítsák az épületek elektromos berendezéseitől kezdve
minden egyébnek az energiahatékonyságát, csökkentsék a
gépkocsik széndioxid kibocsátását, stb. (bár néhányat ezek
közül az intézkedések közül még be kell vezetni).

A deliberative polity-making project

Ezek között alapvető fontosságú az EU kibocsátáskereskedelmi
rendszere (ETS), amely főleg a „nehéz” iparra (acél és
cement) és a villamos áram termelésre vonatkozik, célja
pedig ösztönzők létrehozása a vállalatok számára, hogy
csökkentsék kibocsátásukat (a részleteket lásd alább).

az eredeti tervet: 1) enyhítsék azt a félelmet, amelyet a
javasolt intézkedéseknek a nehézipar versenyképességére
gyakorolt hatása jelent 2) egy „szolidaritási alap” létrehozása,
hogy segítsenek az újabb EU tagállamoknak a csomag
végrehajtásában; és 3) több idő biztosítása számukra
a kiigazításhoz. A terv azt is célul tűzi ki, hogy a fejlődő
országokban továbbra is igénybe veszik az EU finanszírozást
a kibocsátáscsökkentési projektekhez, ahhoz hogy a
célkitűzések egy részének eleget tudjanak tenni.
Mindez arra késztetett néhány embert, hogy megkérdőjelezzék,
az EU vajon még mindig eléggé elkötelezett-e az iránt, hogy
elérje hosszú távú célkitűzéseit.

Mi a következő lépés, amelyet az EU
igért?
2007. márciusában az EU elkötelezte magát, hogy 2020ra legalább 20%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását (az 1990-es szinthez képest), és 30%-kal
akkor, ha a többi fejlett ország hasonló csökkentésben
állapodik meg egy új globális egyezmény értelmében. Arra
is ígéretet tett, hogy Európát energiahatékony, alacsony
szénfogyasztású gazdasággá teszi; azaz olyanná, ahol az
energiát hatékonyabban használják, és a gazdaság nem függ
nagymértékben olyan energiaforrásoktól, melyek károsítják a
környezetet.
A fenti kötelezettségek alátámasztásaként, az EU vezetői
három célt tűztek ki maguknak, melyeknek 2020-ra eleget
kell tenni:
• 20%-os csökkentés az energiafogyasztásban „az előre
jelzett tendenciákhoz képest”;
• a megújuló energia teljes energiafogyasztásból való
részesedésének 20%-ra való növekedése;
• 10%-ig terjedő növekedés a megújuló energia
részesedésében a közlekedési szektorban – például
benzin és dízel üzemanyag „fenntarthatóan előállított” biotüzelőanyagokból.
2008. januárban az Európai Bizottság javaslatot tett egy
intézkedés csomagra, amely ezen célok elérésére szolgál.
Ezek javaslatokat tartalmaztak az EU tagállamok közötti
teherviselés elosztására; új jogszabályokra a megújuló
energiáról; a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatókörének
kiterjesztésére; olyan intézkedésekről, amelyek biztosítják,
hogy a rendszeren kívüli szektorok hozzájáruljanak a
kibocsátáscsökkentéshez, továbbá a „szén-dioxid leválasztás
és tárolás” technológiájának támogatásáról (a széndioxid
kibocsátások „leválasztása” az erőművekről, és föld alatti
tárolása a légkörbe történő kibocsátás helyett).
A 2008. decemberi csúcstalálkozón az EU vezetői
megállapodtak abban, hogy tartják magukat a 2007-es
célokhoz, és egyezségre jutottak e javaslatok tekintetében,
de csak azt követően, hogy jelentősen módosították
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Semmit se tenni, beleértve a
visszalépést a meglevő nemzetközi
kötelezettségvállalásoktól, melyek az
éghajlatváltozás elleni küzdelemben
kitűzött és megállapodott célok
teljesítésére irányulnak

• Rövid távon ez az EU-nak
semmibe sem kerülne
• A gazdasági lassulás
csökkenteni fogja Európa teljes
energiafogyasztását, és ezért
csökkenti a kibocsátásokat
minden további fellépés nélkül
• Ha mások nem tartják
magukat a nemzetközi
kötelezettségvállalásokhoz, akkor
az EU miért tenné?
• Ha az EU egyedül lép fel,
annak hatása kis mértékű
lesz a az éghajlatváltozás
problémájára, tekintve az egyre
kisebb részesedést a világ
kibocsátásaiból
• Az iparnak rugalmasságot
biztosítana abban, hogy
hogyan alkalmazkodhat az
éghajlatváltozás hatásához, azzal,
hogy saját maga dönthet abban,
hogy hogyan és mit tegyen
• A fogyasztók maguk
dönthetnének, hogy változtatnak-e
viselkedésükön a fogyasztás
csökkentése érdekében, vagy
befektetnek energiahatékony
intézkedésekbe, mint például
otthonaik szigetelése

• Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás hosszútávú költségei
emelkedni fognak, ha a cselekvést
elhalasztjuk, vagy összességében
elvetjük
• A gazdasági lassulás
csökkenteni fogja Európa teljes
energiafogyasztását, és csökkenti
a kibocsátásokat, így többet tehet,
mint amit vállalt a nemzetközi
egyezményekben
• Az EU hitelességét súlyosan
aláaknázhatja, ha megszegi ígéreteit
• A világ többi része – beleértve
azokat az országokat, ahol
leggyorsabban nő a kibocsátás
–,váltakozhat, miközben a bolygó
számára valószínűleg pusztító
következményeket okoz
• Az ipar egyre kevésbé lesz
hatékony, ha nem tud alkalmazkodni
az éghajlatváltozás hatásához
• Az EU elveszti mostani
versenyhelyzeti előnyét a „tiszta”
technológiák előállításában, amiket
exportálhat a világ többi részébe

Megmaradni a meglevő nemzetközi
egyezményeknél, de nem menni túl
azokon

• Az EU már eleget tesz a probléma
elleni küzdelemben
• Korlátozná az éghajlatváltozás
elleni harchoz szükséges
intézkedések költségét, legalábbis
rövid távon
• Nem valószínű, hogy új
nemzetközi egyezményre jutnak,
ami magasabb célokat tűz ki, és
miért kellene az EU-nak többet
tennie másoknál?
• Az EU a jelenlegi gazdasági
visszaesésben nem engedheti
meg magának, hogy többet tegyen
• A gazdasági lassúlás
csökkenteni fogja az EU teljes
energiafogyasztását, és ezzel
csökkenti a kibocsátásokat is,
magasabb célok kitűzése nélkül

• Az eddig vállalt kötelezettségek
nem elegendőek az ilyen mértékű
probléma kezeléséhez
• Ha most nem tesznek szigorúbb
intézkedéseket, akkor drágább
lesz az éghajlatváltozás hatásának
kezelése, és a bolygó későbbi
károsításának megakadályozása
• Az EU-nak példát kell mutatnia,
hogy ösztönözze azokat az
országokat, amelyeknek gyorsan
növekszik a kibocsátása
• A gazdasági lassulás
csökkenteni fogja Európa teljes
energiafogyasztását, és ezért
csökkenti a kibocsátásokat, így
többet tehet, mint amit vállalt a
nemzetközi egyezményekben
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Csak akkor menni túl a meglevő
célkitűzéseken az EU-ban, ha a világ
többi része követi a példát

• Biztosítaná, hogy az EU-nak nem
kellene „igazságtalanul” vállalnia
a teher egy részét (miért kellene
többet tennünk, ha mások nem
tesznek?)
• Rövid távon az EU kockáztatja,
hogy kevésbé lesz versenyképes,
ha másoknál többet tesz, az
éghajlatváltozásra irányuló
intézkedések végrehajtásának
költsége miatt, és ez
munkahelyeket szüntethet meg
• További terhek kirovása az EU
iparára konkrét problémákat
okozna a jelenlegi gazdasági
visszaesésben

• Amint a világ néhány legnagyobb
gazdasága is, az EU tagállamok
nagyban hozzájárultak a mostani
problémához, és „történelmileg”
felelősek a cselekvésért, bármit
tesznek is mások
• Az EU még mindig az egyik fő
üvegházhatású gáz kibocsátó
• A meglevő célkitűzések elégtelenek a
probléma kezeléséhez
• Nem valószínű, hogy új nemzetközi
egyezményre jutnak, ami magasabb
célokat tűz ki, hacsak valaki nem
vállal vezető szerepet

Még nagyobbra törő célok kitűzése az
EU-ban, bármit tesz is a többi ország

• Amint a világ néhány legnagyobb
gazdasága is, az EU tagállamok
nagyban hozzájárultak a mostani
problémához, és „történelmileg”
felelősek a cselekvésért, bármit
tesznek is mások
• Az EU még mindig az egyik fő
üvegházhatású gáz kibocsátó
• Az EU tagállamok viszonylag
gazdagok, és megengedhetik
maguknak, hogy többet tegyenek,
mint sok más ország a világon
• Az EU-nak már jelentősen fejlett
gazdasága van, ezért nem kell
olyan gyorsan növekednie, mint a
fejlődő országoknak, melyeknek
nagyobb kibocsátásokra van
szüksége a gazdasági növekedés
támogatása és a szegénység
csökkentése érdekében
• Az alacsonyabb szén-igényű
gazdaság felé való elmozdulás
elősegíti az innovációt, fellendíti
a befektetést, munkahelyeket
teremt, és lehetőségeket nyújt
az EU-nak az előnyszerzésre a
„tiszta” technológiák fejlesztéséből,
és azok világszerte történő
exportálásából
• A gazdasági visszaesés
csökkenéshez vezet az
energiafogyasztásban, és így a
kibocsátásban, ezzel megkönnyítve
az EU számára a magasabb
célkitűzéseknek való megfelelést
• Valakinek vezető szerepet kell
vállalnia abban, hogy ösztönözze a
többi országot arra, hogy globálisan
magasabb célkitűzéseket
vállaljanak

• Az EU igazságtalanul nagy
részesedést vállalna az
éghajlatváltozás problémájának
kezelésére irányuló teherviselésből
• Nem mindegyik EU tagállam gazdag,
és ez igazságtalanul nagy terhet róna
a kevésbé fejlett gazdaságokra
• Rövid távon az EU kevésbé lenne
versenyképes a globális piacokon,
az éghajlatváltozásra irányuló
intézkedések költsége miatt, mivel
ezzel munkahelyeket szüntetne meg
• Ha az EU többet tesz, függetlenül
attól, hogy mások milyen
intézkedésekről döntenek, az
eltántoríthatja a többi országot a
szigorúbb kötelezettségvállalások
aláírásától
• Növeli a „szénszivárgás” veszélyét,
ha a sok energiát fogyasztó iparok
olyan nem EU országokba költöznek,
ahol a szabályozó rendszerek
lazábbak, és ahol kevésbé költséges
a szennyezés. Ez az EU-ban
munkahelyekbe kerülne, és nem
tudnák csökkenteni a globális
kibocsátást
• A jelenlegi gazdasági visszaesésben
és az egyre inkább versenyképes
globális környezetben az EU nem
engedheti meg magának, hogy többet
tegyen mint mások
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halasztással, amíg a gazdasági
helyzet nem javul
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• Ez elkerülné a költséges
terhek kirovását az EU iparára
olyankor, amikor azzal küzd,
hogy megbirkózzon a gazdasági
visszaesés hatásával
• A gazdasági lassulás csökkenti
az EU teljes energiafogyasztását és csökkenti a kibocsátást,
anélkül, hogy most további
lépéseket kellene tenni

• Delaying action until the
economic situation improves
will make the measures needed
to combat climate change far
more expensive and difficult to
implement
• The economic slowdown will
reduce the EU’s overall energy
consumption and reduce
emissions, so it will be easier for it
to meet more ambitious targets

A nézeteltérések abban, hogy globális szinten az egyes
országoknak mennyit kell tennie az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben, hasonló vitákban tükröződik az EU-n belül,
abban, hogy a nagyra törő célok elérésének terhét hogyan
kell megosztani.
Ezek a viták arra koncentrálnak, hogy a leggazdagabb
EU országoknak többet kell-e tennie, mint szegényebb
szomszédaiknak, mert a szigorú környezetvédelmi
célkitűzések nehezebbé teszik a szegényebb tagállamok
számára a leggazdagabbakhoz való felzárkózást. Egyszerűen
szólva, az EU szegényebb országai azt mondják, hogy ők nem
engedhetik meg maguknak, hogy ugyanannyit tegyenek.
A kép bonyolult, mert néhány ország gazdasága jobban
függ a fosszilis tüzelőanyagokból származó energiától,
mint másoké, és néhány ország már sokkal többet tett az
éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében, mint a többiek.
(Ez részben a különböző tagállamokban tapasztalható
általános hozzáállásban meglevő különbségeket tükrözi:
a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy néhányakat
jobban aggaszt az éghajlatváltozás, mint másokat.)
Az országokat érintő mostani kihívás mértéke részben a
múltbeli, „tiszta” technológiákba való befektetés szintjétől függ
majd, és attól, hogy elkezdtek-e már fokozatos módosításokat
a gazdaságuk működésében (például azzal, hogy szigorú
szabályokat hoznak létre a termékek, háztartások és gyárak
energiahatékonyságának javítására).
Az elhelyezkedésüktől függően, az EU országokat is különféle
módon érintik a szélsőséges időjárási viszonyok: délEurópának úgy tűnik, már most magasabb a hőmérséklete,
mint korábban, míg a szárazföldi Európát egyre jobban
sújtják a komoly áradások.
A „tehermegosztásról” szóló vitákat azok a viták bonyolítják,
melyek arra vonatkoznak, hogy miként érheti el az EU a nagyra
törő célkitűzéseit az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a
globális pénzügyi válság, a gazdasági lassulás és a hosszan
tartó recessziótól való félelem közepette.
Néhányan azzal érvelnek, hogy az éghajlatváltozásra
vonatkozó intézkedések végrehajtása költséges, és tovább
csökkenti a gazdasági tevékenységet, különösen azokban az
országokban, amelyek nagy gyártó szektorral rendelkeznek.
Ők azt mondják, hogy az EU-nak vagy le kell mondani
nagyra törő céljairól, vagy el kell halasztania a szükséges
intézkedések megtételét addig, amíg a gazdasági helyzet
nem javul.
Figyelmeztetnek a „szénszivárgás” veszélyére is, ha az EU
a világ többi részénél szigorúbb intézkedéseket vezet be,
azzal érvelve, hogy ez arra ösztönözné a nagy mennyiségű
energiát felhasználó iparágakat, hogy elgondolkodjanak
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A teherviselés megosztása: kinek mit
kell tennie?

azon, hogy a világ olyan régiójába költözzenek, ahol a
szabályozási rendszerek kevésbé szigorúak és ahol kevésbé
költséges a szennyezés. Véleményük szerint ez az EU-nak
munkahelyekbe kerülne, és nem segítene csökkenteni a
globális kibocsátást (sőt, akár növekedéshez is vezethet).
Mások azonban azt állítják, hogy most szükség van a
beavatkozásra, mert minél tovább várunk, annál több kárt
okoz az éghajlatváltozás, és annál drágábban lehet kezelni a
hatásait. Érveik között szerepel az is, hogy az EU gazdaságok
károsítása nélkül, a „tiszta” technológiák kifejlesztése,
amely, az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentéséhez
szükséges,, fellendíti versenyképességüket.
Mivel az EU sok energiahatékony technológia előállításában
már vezető szerepet játszik a világban, azt mondják, hogy
ha meggyőznék a többi országot arról, hogy korlátozzák
kibocsátásukat, az jó lenne az EU vállalatai számára ebben
a szektorban és előnyt élvezhetne az export fellendülésében,
ezzel pedig több „zöld” munkahelyet létesítve. Rámutatnak
arra is, hogy a háztartások és a vállalatok nyerhetnének az
energiahatékonyabb termékeken, az alacsonyabb energia
számlák révén.
Végül, sokan azt hozzák fel érvként, hogy a gazdasági válság
valójában segít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, mert
a világ sok részén csökken a kereslet, és ez csökkenéshez
vezet az energia-intenzív ipari termelésben és az energiaintenzív termékek fogyasztásában. Ez szerintük segít az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, és
több teret ad az EU-nak a manőverezésre a célok elérésében
(bár mások szerint ez azt jelenti, hogy az EU-nak most nem
kell ilyen nagyra törő célokat kitűznie).
Itt ismét bonyolítja a képet az a tény, hogy bár a pénzügyi
válság és a gazdasági visszaesés hatással van az összes
EU országra, néhányan jobban szenvednek, mint mások.
A vita arról, hogy az EU-n belül hogyan kell megosztani
a teherviselést az éghajlatváltozás elleni küzdelemben,
azokban a vitákban tükröződik, melyek arról szólnak, hogy ki
viselje a teher oroszlánrészét a számlafizetésben, az egyes
országokban – a kormányok, az ipar vagy a fogyasztók
– és ezért a politikai eszközöknek milyen keverékét kell
alkalmazni.
Néhányan érvként hozzák fel azt, hogy az iparnak és a
villamos áram termelőknek azért kellene a legnagyobb
költséget viselni, mert sok villamos áram termelő és gyártó
eljárás széndioxidot termel. Ezért ők nagy különbséget
tudnának létrehozni azzal, ha zöldebb termékekbe és
szolgáltatásokba fektetnének be hatékonyabb módon.
Mások viszont ellenzik a nehéz többletteher kirovását
az EU üzleti tevékenységére, mert az aláaknázhatja a
versenyképességét a versenytársakkal a nemzetközi
piacokon, és munkahelyekbe kerülhet, különösen a jelenlegi
gazdasági visszaesésben.
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Mások szintén azzal érvelnek, hogy nem szabad az ipart
kiválasztani, és úgy kellene megoldást találni, hogy a
kibocsátást szektoronként vizsgálják meg.
E megközelítés alapján, azt mondják, hogy az építkezési
szektornak van a legnagyobb lehetősége abban, hogy a
kibocsátás csökkentést segítse, a fűtési, szigetelési és
légkondicionáló rendszerek javítása révén, hiszen az Európai
Bizottság a potenciális energia-megtakarítást 27-30%-ra
becsüli.
Sokan a közlekedési szektorban is látnak változásokat, a
gépkocsik, teherautók, hajók és repülőgépek kibocsátásának
csökkentésében, melyek kulcsfontosságúak lehetnek az
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, hiszen a Bizottság itt a
potenciális energia-megtakarítást 26%-ra becsüli.
A fogyasztóknak is szerepet kell vállalniuk abban, hogy a
vásárlási, utazási és energia felhasználási szokásaikon
változtatnak, amelyek sokat számíthatnak. Például,
csökkenthetnék az általuk fogyasztott energia mennyiségét
úgy, hogy lekapcsolják a fűtést, vagy a saját gépkocsi
használatról áttérnek a tömegközlekedésre. Növelhetnék az
energiahatékony termékek iránti keresletet is, ami hosszú
távon olcsóbbá teheti életüket.
Azonban ismét viták vannak arról, hogy mennyit tudnak
az emberek tenni, és mennyi várható el tőlük a recesszió
közepette. Vannak, akik a növekvő munkanélküliségnek
a háztartásokra gyakorolt hatását emelik ki, mások pedig
azokra a megtakarításokra hívják fel a figyelmet, amelyeket
a családok az energia számlákon nyerhetnének otthonaik
szigetelésével
vagy
energiahatékonyabb
termékek
vásárlásával.
Ez sokakat ahhoz az érvhez vezet, hogy a kormányoknak
kellene fizetni a számlákat, felhasználva az adófizetők
pénzét, hogy a szükséges intézkedéseket kifizessék a
célkitűzések eléréséhez.
Ez is vitatott kérdés. Az ellenzők azt mondják, hogy azoknak
kellene a legtöbbet fizetniük, akik a leginkább szennyeznek, és
az adófizetők pénzének az éghajlatváltozási intézkedésekre
való költése azt jelenti, hogy mindenki hozzájárul a
költségekhez, ha akar, ha nem. Néhányan megkérdőjelezik
azt is, hogy a kormányok-e a legmegfelelőbb fórumai a
döntésnek, például, abban, hogy melyik „zöld” technológiába
fektessenek be, és azt mondják, hogy az egyes technológiák
kormányzati támogatása elnyomhatja a többi ígéretes
technológia fejlődését.
Az erre a kérdésre adott válasznak nagy hatása van
a következő nagy kérdésre adott válaszra: a politikai
„eszközöknek” milyen keverékét kell használni ahhoz, hogy
segítsék a kitűzött célok teljesítését?

30

A deliberative polity-making project

6. táblázat Mit szeretne, mit tegyenek EU szinten?
Politikai választási lehetőségek

Érvek mellette

Ellenérvek

Az EU-n belül az összes
tagállamnak egyformán kell
hozzájárulnia a kitűzött célok
eléréséhez

• Néhány EU tagállam felmentése
a szigorúbb célkitűzések alól
korlátozná az éghajlatváltozásra
irányuló intézkedések teljes
hatását
• Az, ha néhány EU országnak
megengednék, hogy többet
szennyezzenek, mint mások,
rövid távon nagyobb károkat
okozna az éghajlatban, és
hosszú távon költségesebbé
tenné a hatás kezelését
• A „tiszta” technológiák
fejlesztéséből és exportálásából
származó előnyszerzés
lehetőségei megnőnének, mivel
az ilyen termékek iránti kereslet
EU-szerte megnövekedne

• A kevésbé virágzó EU tagállamok
könnyebbnek találnák a
gazdagabb szomszédokhoz
történő felzárkózást
• Azok az EU országok, melyeknek
gazdaságaiban dominálnak a
sok energiát fogyasztó iparok,
fokozatosabban meg tudnák tenni
gazdaságaikban a szükséges
változtatásokat, minimálisra
csökkentve a gazdasági
növekedésükre gyakorolt hatást
akkor, ha nem kellene ugyanannyit
tenniük, mint mások
• Rövid távon az alacsonyabb
célkitűzések némely EU
országban segítenének
megakadályozni a világ többi
részébe történő „szénszivárgást”

Az EU-n belül figyelembe kell
venni a különböző tagállamok
kapacitásait, a kitűzött cél
egészének eléréséhez való
hozzájárulást tekintve, és néhány
országnak többet kell tennie
másoknál.

• A kevésbé virágzó EU
tagállamok könnyebbnek
találnák a gazdagabb
szomszédokhoz történő
felzárkózást
• Azok az EU országok,
melyeknek gazdaságaiban
dominálnak a sok energiát
fogyasztó iparok, meg
tudnák tenni a szükséges
változtatásokat gazdaságaikban,
fokozatosabban, minimálisra
csökkentve a gazdasági
növekedésükre gyakorolt hatást
• Rövid távon az alacsonyabb
célkitűzések némely EU
országban segítenének
megakadályozni a világ többi
részébe történő „szénszivárgást”

• Néhány EU tagállam felmentése
a szigorúbb célkitűzések alól
korlátozná az éghajlatváltozásra
irányuló intézkedések teljes
hatását
• Az, ha néhány EU országnak
megengednék, hogy többet
szennyezzenek, mint mások, rövid
távon nagyobb károkat okozna
az éghajlatban, és hosszú távon
költségesebbé tenné a hatás
kezelését
• A „tiszta” technológiák
fejlesztéséből és exportálásából
származó előnyszerzés
lehetőségei csökkennének, mert
az ilyen termékek iránti kereslet
néhány országban alacsonyabb
lenne
• Hosszú távon megakadályozhatja
az átállást a megújuló
technológiákon alapuló iparra az
EU-ban
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Hogyan kell eleget tenni a
célkitűzéseknek?
Egy sor politikai eszköz áll rendelkezésre az éghajlatváltozás
elleni küzdelemhez: van, amelyiket olcsóbb és könnyebb
végrehajtani, mint a többit, van, amelyiknek nagyobb hatása
van a társadalom egyes szektoraira, mint a többinek és van,
amelyik drasztikusabb változást igényel a hozzáállásban,
mint mások. A döntést, hogy melyik eszközt alkalmazzák, úgy
kell meghozni, hogy mérlegelni kell a valószínű előnyöket a
valószínű költségekkel szemben.
Néhány eszköz a „pozitív” ösztönzőkre összpontosít
(azokat jutalmazva, akik megteszik a szükséges lépéseket
a kibocsátás csökkentése érdekében), míg más eszközök a
„szennyező magatartástól” való elrettentésre koncentrálnak
azzal, hogy büntetik azt.
A pozitív pénzügyi ösztönzők átvállalhatják a kormányzati
támogatások formáját (például, kormány által szponzorált
kedvezmények a „hibrid” autókra vagy az energiatakarékos
izzókra), hogy ösztönözzék az embereket azok vásárlására.
Ez segíthet növelni az megfelelő keresletet az ilyen
termékek iránt, hogy a vállalatok olcsóbban tudják termelni
a „méretgazdaságosság” révén. A szennyezőket elrettentő
intézkedések közé tartozik a széndioxidot kibocsátó termékek
„szén adó”-ja (pl. tüzelőanyag), vagy a sok energiát fogyasztó
ipari eljárások.
Az EU kormányok általában többféle megközelítés és
intézkedés összességét alkalmazzák, gazdaságuk pontos
jellemzői alapján. Néhány esetben azonban olyan törvények
kötik őket, melyekben EU szinten állapodtak meg, hogy
bizonyos intézkedéseket megtesznek (lásd fennebb, abban
a részben, ami arról szól, hogy mit tett eddig az EU), és ezért
a manőverezési terük korlátozott.
A figyelem jelenleg az energiahatékonyságra irányul –
az emberek által vásárolt termékek, utazási szokásaik,
otthonaik és munkahelyeik energiahatékonyabbá tétele, hogy
csökkenthessék energiafogyasztásukat anélkül, hogy az
életstílusukban drasztikus változás következne be (például
azzal, hogy a kevesebbet fogyasztó autókkal járnak, vagy
leszigetelik otthonaikat).
Itt a nagy kérdés az, hogy ki fizeti ki ezeket az
energiahatékonysági fejlesztéseket: a kormányok a
támogatásokon és a tiszta technológiákra irányuló kutatások
és fejlesztések, stb. finanszírozásán keresztül; a cégek az
EU-szerte kötelező energiahatékonysági szabványoknak
való megfelelési kötelezettségen keresztül; vagy a
fogyasztók azokon a jogszabályokon keresztül, melyek
arra kényszerítik őket, hogy lehetőleg energiahatékonyabb
termékeket vásároljanak, vagy fizessenek az otthonaik
energiahatékonysági fejlesztéséért?
Sokan azzal érvelnek, hogy az energiahatékonyság javítása
valószínűleg nem lesz elég önmagában ahhoz, hogy
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teljesüljenek az EU által kitűzött kibocsátáscsökkentési
célok.
Néhányan azt javasolják, hogy az energiafogyasztás
csökkentéséhez szigorúbb intézkedésekre van szükség. Ez
magában foglalhatja az „adagolást” – adott energiaforrások
fogyasztásának korlátozása, vagy korlátok felállítása arra
vonatkozóan arra, hogy bizonyos termékekből mennyit
használhatnak az emberek, mielőtt jelentősen magasabb
árat kell fizetniük azokért. Ez például azt jelentheti, hogy
korlátozzák azt, hogy mennyi benzint vásárolhatnak
az autósok „rendes” áron, és az ezen a határon felüli
vásárlásokért sokkal magasabb árat számolnának fel. Ez
ugyanaz, mint az energiafelhasználási kvóták bevezetése,
de a felhasználók döntésére bízza, hogy meg akarják-e
haladni ezeket a kvótákat úgy, hogy többet fizetnek a több
használatért.
Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben alkalmazott egyik
alapvető politikai eszköz az úgynevezett „piac-alapú”
mechanizmus. Az EU Kibocsátáskereskedelmi Rendszere
(ETS), például, piacot hoz létre, ahol a cégek jogot
vásárolhatnak és adhatnak el a széndioxid kibocsátásra.
Az ETS majdnem 12.000 létesítményt foglal magában az
EU-ban (mint például vas, acél és energiatermelő üzemek,
cement és papírgyárak), melyek az EU teljes kibocsátásának
majdnem felét teszik ki. Ezekre a kibocsátásokra „felső
határt” adnak meg, és kereskednek velük a tagállamok
egy engedélyezett mértékrendszeren belül. Ha valamelyik
kibocsátó túl akarja lépni a megengedett mértéket, akkor
másoktól vásárolhat „kibocsátási krediteket”, ők pedig pénzt
kereshetnek azzal, hogy eladják azokat az engedélyezett
mértékeket, amelyre nincs szükségük.
A cél az, hogy ösztönözzék a kibocsátásaik csökkentését mind
az energiahatékonysági intézkedések bevezetésével, mind
pedig a megújuló energiákra való áttéréssel: a viszonylag
nagy kibocsátóknál pénz megtakarítás azáltal, hogy
csökkentik a vásárlandó kreditek mennyiségét, a viszonylag
alacsony kibocsátással rendelkezőknél pedig kibocsátásuk
további csökkentése, hogy több kreditet adhassanak el.
Itt az egyik kulcsfontosságú kérdés az, hogy mit kellene
tenni a rendszer által összegyűjtött pénzzel, amikor a
krediteket árverésen adják el. Néhányan azt mondják, hogy
a kormányoknak kell eldönteni, hogyan kívánják ezt elkölteni,
néhány ember szerint a pénznek valamilyen formában vissza
kell kerülnie az iparba, mások pedig ahhoz ragaszkodnak,
hogy az új, „tiszta” technológiák fejlesztésének kifizetésére
kell felhasználni, és arra, hogy segítsenek a fejlődő
országoknak megbirkózni az éghajlatváltozás hatásaival.
A „szén árazás” elgondolása (az emberi tevékenységből
származó üvegházhatású gázokhoz egy gazdasági érték
hozzárendelése, hogy ösztönözze a kibocsátás csökkentését)
a Kibocsátáskereskedelmi Rendszer alapvető eleme. Vannak
azonban nézeteltérések abban, hogy a megengedett mérték
árát a piac határozza-e meg (azaz a kereslet és a kínálat),
vagy a politika formálói.
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7. táblázat Milyen politikát kellene alkalmaznia az EU-nak, hogy megfeleljen a megállapodott célkitűzéseknek?
Politikai választási lehetőségek

Érvek mellette

Ellenérvek

Az energiafogyasztás csökkentése
befektetéssel az energiahatékonyságba

• Ezzel a fogyasztók és az ipar
gyorsan profitálhatnának (az
energiahatékonyabb termékek
rendelkezésre állása és az
alacsonyabb energia számlák
révén), ami ellensúlyozná a
szükséges befektetések költségeit
• 	Nem kívánna jelentős
változtatásokat az emberek
életmódjában
• 	Az EU előnyt szerezhetne
a versenyképességben az
energiahatékony technológiákkal
• 	Az energiahatékony termékek
kifejlesztése és szigorúbb
energiahatékonysági szabványok
előírása az otthonok és
a munkahelyek számára
munkahelyeket teremtene, és
fellendítené a gazdasági növekedést

• A szigorúbb energiahatékonysági
szabványoknak való megfelelés túl
nagy és költséges terhet róna az EU
iparára
• Néhány vállalat vagy ipar dönthet
úgy, hogy elköltözik olyan EU-n kívüli
országba, ahol az energiahatékonysági
szabványok nem annyira szigorúak, és
ezzel munkahelyeket szüntetnek meg
az EU-ban
• 	A szigorúbb energiahatékonysági
szabványoknak való megfelelés túl
költséges a fogyasztók számára
• 	A jelenlegi gazdasági visszaesésben,
a kormányok, az ipar és a fogyasztók
nem engedhetik meg maguknak, hogy
fizessenek azokért az energiahatékony
fejlesztésekért, melyekre azért van
szükség, hogy igazi változás legyen

Olyan technológiákba történő
befektetés, melyek célja az
üvegházhatású gázok (többnyire a szén
által okozottak) „befogása és tárolása”

• Rövid távon jelentős előnyöket
hozna a sok energiát fogyasztó
iparok számára tevékenységeik
hatásának csökkentésével, anélkül,
hogy kibocsátásaikat ténylegesen
csökkenteniük kellene
• Segítene megakadályozni a
sok energiát fogyasztó iparok
elköltözését olyan helyekre, ahol
az éghajlatváltozásra irányuló
szabályozások kevésbé szigorúak

• Hosszú távon a széndioxid
kibocsátások tárolása veszélyesnek
bizonyulhat a környezetre, a szivárgás
kockázata miatt
• A szükséges technológia költséges
• Ki fizetne érte? Néhányan azzal
érvelnek, hogy a jövedelmeket,
melyeket az olyan ösztönzések hoznak
létre, mint a Kibocsátáskereskedelmi
Rendszer, a megújuló energia
fejlesztésére kellene költeni a
kibocsátások egyszerű tárolása helyett
• Hosszú időbe telhet a szükséges
technológia bevezetése

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése a nukleáris
energiába történő befektetéssel

• Középtávú megoldást nyújtana, mert
a több nukleáris energia termelése
segítene eleget tenni Európa
növekvő energia igényének
• A nukleáris technológia „tiszta”, mivel
nem idéz elő széndioxid kibocsátást
(bár a nukleáris erőművek építése,
és az uránium bányászata és
feldolgozása, stb. okoz némi
kibocsátást).
• Csökkentené az EU-nak az
EU-n kívülről importált fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőségét
• A nukleáris energiába való
befektetés szakértelmet
teremtene az EU-ban, amit az EU
exportálhatna
• A nukleáris energia stabil
energiaforrást biztosítana a
fogyasztók és a vállalatok számára
elérhető áron

• A közvélemény sok EU országban
hevesen ellenzi a nukleáris energiát,
miközben aggódnak a biztonságra, az
egészségre és a környezetre gyakorolt
hatása miatt
• Nincs megállapodás, hogy miként
kellene osztozni például a nukleáris
hulladék kezelésének terhén EUszerte
• A nukleáris energia végül majd
kimerül a termeléséhez szükséges
nyersanyagok iránti kereslet
megnövekedése miatt
• Sokáig tart megépíteni az ahhoz
szükséges nukleáris erőműveket,
stb., hogy a növekvő igények
kielégítéséhez kellő szintre lehessen
emelni a termelést
• A nukleáris energia nem olcsó
választás, mert magasak a számlák a
régi nukleáris erőművek üzemen kívül
helyezésekor, a nukleáris hulladék
kezelésekor, és minden véletlen
sugárzás kibocsátásakor
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Érvek mellette

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése a
megújuló energiába (szél, nap, biotüzelőanyagok) történő befektetéssel

• A kibocsátásokat lehetne
csökkenteni az energiafogyasztás
csökkentése nélkül, mert a
megújulók „tiszta” energiaforrások
• A megújuló energia „otthon”
termelhető, és csökkenti az EU
import energiától való függőségét
• A megújuló energia költsége
csökkenni fog, ahogy a kereslet
növekszik
• A megújuló energia
biztonságosabb, mint a nukleáris
energia
• A megújuló energiaforrások
kifejlesztése munkahelyeket teremt,
fellendíti a gazdasági növekedést,
és az EU-nak versenyképességet
adhat a szükséges technológiák
fejlesztésében és exportálásában

• A megújuló energia nem termelhető
olyan mennyiségben, ami
önmagában kielégítené az EU
növekvő energiaszükségleteit
• A technológia nem elég fejlett, és
vannak problémák a tárolással, a
hálózatokkal, stb.
• A megújuló energia termelésének
költsége túl magas ahhoz, hogy arra
túlságosan lehessen támaszkodni
• A nukleáris energiát olyan
biztonságosan lehet termelni, mint
a megújuló energiákat de azoknál
sokkal olcsobban

Az energiafogyasztás csökkentése az
általunk termelt és használt termékek
mennyiségének csökkentésével

• Azonnali pénzügyi
megtakarításokkal járna a
fogyasztók számára

• Jelentős változtatást igényelne az
emberek életmódjában, és negatív
reakciót váltana ki az éghajlatváltozás
elleni küzdelem vállalása ellen
• Csökkentené a gazdasági
növekedést, és munkahelyeket
szüntetne meg

• Nem igényel további befektetést az
energiahatékony termékekbe, stb.
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Ellenérvek

Olyan ösztönzők alkalmazása, mint
a Kibocsátáskereskedelmi Rendszer,
adók és egyéb pénzügyi ösztönzők

• Segítene kialakítani egy „kritikus
tömeget” az energiahatékony
termékek és technológiák, valamint
az új energiaforrások iránti
keresletben
• Az emberek jutalmazása a
„jó” magaviseletért hatékony
eszköz a fogyasztási szokások
megváltoztatásában
• A pozitív intézkedések
valószínűbben fenntartják az
éghajlatváltozás elleni küzdelem
általános támogatását, mint a
negatívak, például a magasabb
árak a „többlet” fogyasztásért

• A kormányoknak nem kellene
befektetniük bizonyos
technológiákba, mivel az ipar a
legalkalmasabb arra, hogy eldöntse,
hogyan lehet legjobban kielégíteni az
igényeit
• Az adófizetőknek kellene állnia
a számlát bizonyos ösztönzők
finanszírozásáért, akár akarják, akár
nem
• Jobb lenne az ipar „büntetésére”
koncentrálni, ha nem tesz a
kibocsátások csökkentése
érdekében, mivel ez erősebb
ösztönző

A szennyezők fizetésre kényszerítése

• Biztosítja, hogy egy termék
vagy szolgáltatás ára tükrözi
az éghajlatra gyakorolt hatását,
és azok fizetnek érte, akik a
környezetvédelmi kárt okozzák

• Az ipar néhány része úgy dönthet,
hogy elköltözik a világ más részeibe,
ezzel növelve a „szénszivárgást”

A kormányoknak dönteniük kell arról, hogy miként lehet
legjobban ösztönözni a kibocsátás csökkentéshez szükséges
„ magatartás” változásokat, továbbá arról is, hogy leginkább
hogyan elégítsék ki országuk energia szükségletét.
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU által felhasznált
energia 80%-a a fosszilis tüzelőanyagokból származik – olaj
(37%), földgáz (24%) é szén (18%) – a nukleáris energia
több mint 14%-ot tesz ki, a megújuló energiák pedig 6%
feletti arányt.
Az EU kinyilatkoztatott törekvése, hogy alacsony
szénfogyasztású gazdasággá alakítja át magát, magában
hordja az átállást a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló és/
vagy a nukleáris energiára. Annak a mértéke viszont, hogy
ez mennyire lehetséges és mennyi idő alatt, részben attól
függ, hogy most az országok mennyire függenek a nagy
szénfogyasztású iparoktól, mennyire fejlett a megújuló és
nukleáris energia szektoruk, valamint attól, hogy milyen az
általános hozzáállás a nukleáris energiához.

Fosszilis tüzelőanyagok
Az EU tagállamainak gazdasága jelenleg nagy mértékben
függ a fosszilis tüzelőanyagoktól, és a fosszilis tüzelőanyagok
elégetése az üvegházhatású gázok kibocsátásának
mintegy 90%-át teszi ki. Az EU nagyban függ ezeknek a
tüzelőanyagoknak az importjától is, hogy szükségleteit
kielégítse: a gáz 60%-a, az olaj 90%-a és a szén 50%-a.
Mindkét tényező mozgató rugó az EU-n belül az alternatív
energiaforrások kifejlesztésében csakúgy, mint az új
technológiákéban, hogy csökkentse a fosszilis tüzelőanyagok
által a légkörbe kibocsátott szennyezőanyagok szintjét,
úgymint a „szén-dioxid leválasztás és tárolás” (CCS).
Néhányan azonban azt állítják, hogy az ilyen technológiák
drágák, és környezetvédelmi hasznuk nem világos, mivel a
föld alatt tárolt szén visszaszivároghat a légkörbe.
Miközben
csökken
a
fosszilis
tüzelőanyag-forrás,
közvetlen hiány nincs, és termelésük viszonylag olcsó más
energiaforrásokhoz képest. A globális energiafogyasztás
azonban várhatóan emelkedik a jövőben, a fosszilis
tüzelőanyagok ára hosszú távon várhatóan emelkedik, mivel
a források kimerülnek.

Megújuló energia
A fosszilis tüzelőanyagok egyik alternatívája a megújuló
energia, egy „tiszta” energiaforrás, mivel természetes
források termelik, mint a nap, a szél és a víz.
Az EU elkötelezte magát, hogy 2020-ra 20%-ra növeli
a megújuló energia részesedését a teljes energia
felhasználásból. Az már az egyes EU tagállamoktól függ, hogy
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Az energiamix

abban döntsenek, hogy ezt pontosan hogyan teszik meg, és
milyen megújuló energiaforrást használnak. Néhányan már
sokat fektettek be a megújuló energiák fejlesztésébe, mások
viszont még nem.
Azok, akik amellett érvelnek, hogy nagyobb hangsúlyt
kell fektetni a megújuló energiára, azt mondják, hogy nem
csak ahhoz járulhat hozzá, hogy az üvegházhatású gázok
kibocsátása csökkenjen, hanem segíthet csökkenteni az EU
import energiától való függését is.
A megújuló energia egyes formáit jelenleg drága előállítani,
de a fosszilis tüzelőanyagok várható áremelkedése
csökkentené a relatív költséget, és a megújuló energia
iránti nagyobb kereslet olcsóbbá tenné őket hosszú távon,
mivel a tömegtermelés csökkenti az „egységárat”. Azzal is
érvelnek, hogy a lehetőségeik maximalizálásához szükséges
technológia az utóbbi években gyorsan fejlődött, és tovább
javul a jövőben.
Mások viszont fenntartják azt a véleményt, hogy a megújuló
energia még nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre
ahhoz, hogy kielégítse Európa szükségleteit, nem lehet
könnyen tárolni, és a technológia még nem hozzáférhető,
hogy javítsa a tárolási kapacitást . Fejlesztésre van szükség
a megújuló energia néhány típusának elosztási rendszerében
is.
Néhányan rámutatnak, hogy a megújuló energia bizonyos
típusai „tisztábbak”, mint mások, tekintetbe véve például,
az előállításukhoz szükséges berendezések gyártása és
szállítása által keltett kibocsátási eltéréseket, valamint az
állatokra és a növényekre gyakorolt hatásukat.
A megújuló energia különféle típusainak vannak előnyei és
hátrányai:
Ahidro (víz) energia fogyasztása 1990 és 2005 között jelentősen
megnövekedett, az EU teljes energiafogyasztásának 1,5%-a
lett 2005-re. A termelés azonban csökkent (a megújuló energia
más típusaihoz képest) az utóbbi években, és aggódnak az
állatokra és növényekre gyakorolt hatása miatt, valamint a
beépíthető telkek hiánya miatt, nem utolsó sorban azon EU
jogszabályok miatt, melyek korlátozzák a gátak építését a
környezetvédelmi területeken. Ezért a nagy teljesítményű vízi
erőművek építése nehezebb lett, és néhányan azt mondják,
a hangsúlyt a kis vízi erőművek építésére kell helyezni.
A biomassza és hulladék (üzemi anyagok, állati vagy lakossági
hulladék átalakítása tüzelőanyaggá) jelenleg a legnagyobb
megújuló energiaforrás az EU-ban, és 2005-ben a teljes
energiafelhasználás 4,2%-át tette ki. Legfőképpen fűtésre
használják, de használható villamos energia termelésére
is. Házilag előállítható, és viszonylag könnyű tárolni, de a
biomassza elégetése üvegházhatású gázok kibocsátásával
jár, és a nagy mértékű betakarítás veszélyeztetheti az állatok
és a növények életét. Mindazonáltal, a hulladék elégethető
gázzá alakítása segíthet a kibocsátások csökkentésében.
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A bio-tüzelőanyagok (növényekből származó tüzelőanyag)
jelenleg az energiafogyasztás 1%-át teszik ki az EU
közlekedési szektorában. Az EU célja annak biztosítása,
hogy 2020-ra a közlekedésben használt tüzelőanyagok
10%-a származzon megújuló energiákból, beleértve a
bio-tüzelőanyagokat is. A bio-tüzelőanyagok különösen
ellentmondásosak, mert aggodalmat keltenek amiatt, hogy a
földet el lehet venni az élelmiszergyártástól, ahol a szükséges
terményt megtermelik, és ezzel nő az élelmiszerhiány
veszélye a fejlődő országokban. Továbbá a világ erdőire
gyakorolt hatása miatt is aggódnak.
A szél energia jelenleg az EU energiafogyasztásának csak
0,3%-át teszi ki, de évente átlagosan 30%-kal nőtt az elmúlt
évtizedben. Az EU vezető szerepet játszik a szélenergia
globális fogyasztásában és termelésében, és világ szinten
vezető a szélenergia termelésben és technológiákban.
Ez nagy lehetőséget ad a szektornak a növekedésre és a
munkahelyteremtésre. A legtöbb szélenergiát jelenleg a
„szárazföldön” termelik, ami aggodalmat kelt a látvány hatása
miatt, különösen olyan területeken, ahol a turizmus fontos
a helyi gazdaság számára. Viszonylag kevés szélenergiát
termelnek a „szárazföldön kívül” (kint a tengeren), de a
technológia javításával ez valószínűleg emelkedni fog.
A napenergia jelenleg csak 0,04%-át teszi ki az EU
megújulókból való energiafogyasztásának, de eddig
folyamatosan nőtt. Jelentős lehetőség van a növekedésre,
de továbbra is költségesebb az előállítása, mint a megújuló
energia más típusainak. Néhány EU tagállam jogszabályokat
vezetett be a napelemek használatáról az új épületeken, a
kereslet növelésének céljával, ami hosszú távon csökkentheti
a költséget.

Nukleáris energia
Néhányan azzal érvelnek, hogy a több nukleáris energia
termelése részben választ jelent az éghajlatváltozásra,
azt állítva, hogy összességében a nukleáris erőművek
sokkal kisebb széndioxid kibocsátást okoznak, mint a
hagyományos erőművek. Fenntartják azt a véleményt, hogy
a nukleáris energia termelésének növelése (csakúgy, mint a
megújulók támogatása) létfontosságú ahhoz, hogy Európai
energiaszükségletét kielégítse, ugyanakkor csökkentse a
kibocsátást.
Számos ország (beleértve Finnországot és az Egyesült
Királyságot) elhatározta, hogy jobban támaszkodik a nukleáris
energiára mind gazdasági és mind környezetvédelmi okok
miatt. Véleményük szerint a nukleáris energia biztonságosan
előállítható, és hozzájárulhat a kibocsátás csökkentéséhez,
továbbá olcsóbb, mint az alternatív források. Néhányan ezt
olyan módnak tartják, amely az import energiától való függés
csökkentését jelenti.
Mások azonban azt mondják, hogy a nukleáris energia
teljes energiamixből való részesedésének növelése nagy
befektetést igényel új és hatékony erőművek építésébe,
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biztonságossá tételébe, és a nukleáris hulladékot kezelő
létesítmények biztosításába – a szükséges kapacitás
megépítése pedig időbe telik. Az ellenzők szintén komoly
biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi aggodalmakat
hoznak fel, melyeket az olyan nukleáris balesetek táplálnak,
mint az 1986-os ukrajnai csernobili katasztrófa. Ők arra is
rámutatnak, hogy a nukleáris energia ugyan nem okoz
széndioxid kibocsátást, de a nukleáris erőművek megépítése,
a nukleáris energia termeléséhez szükséges uránium
bányászata igen.
Végül, néhányan azt az érvet hozzák fel, hogy a nukleáris
energia termeléséhez szükséges uránium egyre kevesebb
lesz, ahogy a világ kereslete nő, és rámutatnak arra, hogy
az EU majdnem az egész uránium ércét olyan országokból
importálja, mint Ausztrália. Mások azonban azt mondják,
hogy a technológiai fejlődés csökkenteni fogja a nukleáris
energia termeléséhez szükséges uránium mennyiségét.
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Köszönetnyilvánítás
A tájékoztató anyagokat az Európai Politikai Központ, az Európai Uniós ügyekben vezető, brüsszeli székhelyű agytröszt állította
össze.
Az anyagokat az Európai Parlament politikai csoportjainak képviselői nézték át (lista alább), továbbá számos olyan szervezet,
amely ezeken a kérdéseken dolgozik. (lista szintén alább).
A szöveget ezt követően átolvasták figyelembe véve a megjegyzéseket, azzal a céllal, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat
mérlegeljék, és minden érv bemutatásra kerüljön, melyet a különféle politikai megközelítések mellett vagy ellen hoztak fel.

Politikai csoportok:

Az Európai Néppárt és az Európai Demokraták képviselőcsoportja (PPE-DE)
Az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja (PSE)
A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport (ALDE)
A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport (VERTS/ALE)
Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport (GUE/NGL)
A Nemzetek Európájáért Unió képviselőcsoport (UEN)
Függetlenség/demokrácia képviselőcsoport (ID)

Szervezetek – bevándorlási dokumentum:

Business Europe
Eurociett (Magán Munkaerő-kölcsönző Cégek Európai Szövetsége)
Caritas Europa
Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC)
Migrációs Politika képviselőcsoport (MPG)
Migrációs Politika Intézet (MPI)

Szervezetek – éghajlatváltozási dokumentum:
Business Europe
BP Europe
Világalap
Európai Éghajlatváltozási Alapítvány
Clingendael
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IV. Az európai pártok
politikai céljai1
A dokumentumban idézett részletek a pártok hivatalos
választási kiáltványaiból származnak, hacsak azt másként
nem jelöljük. Valamennyi itt idézett dokumentum, nyilatkozat
és kiadvány nyilvánosan hozzáférhető volt a pártok hivatalos
honlapjain. Az anyag áttekintésre került, és minden honlapot
2009. március 2. és március 5. között látogattak meg. Ezt a
részt Stefano Braghiroli (Sienai Egyetem) és Alfredo Zucchi,
(Sienai Egyetem) állította össze, együttműködve Hermann
Schmitt-tel (Mannheimi Egyetem).

BEVÁNDORLÁS
EURÓPAI NÉPPÁRT (EPP)
Az EPP javasolja „az illegális bevándorlás elleni küzdelmet
EU szinten, kezdve az egyes tagállamok által felállított
igényektől, kapacitástól és prioritásoktól”. Ennek megfelelően,
az EU-nak a következők a feladatai: igazságos, de szigorú
visszatoloncolási politika kidolgozása az illegális bevándorlók
tekintetében” (összhangban a Visszatoloncolási Irányelvvel,
melyet az EPP „teljes mértékben támogat”); „a tagállamok
legalizálási rendszereinek koordinálása, nevezetesen a Kék
Kártya Rendszeren keresztül”; és „az EU partjainak védelme az
Európai Parti Őrség megalakítása révén”. A munkaerőpiacon
az EPP javaslata szerint „az európai preferenciát be kell
vezetni a tagállamokban tapasztalható képzettségi hiányok
kezelésére, és ösztönözni kell az EU-n belüli migrációt”.
[Hivatkozás a Kiáltványban: VALAMENNYIRE FONTOS]
FORRÁS: Az EPP kiáltványa – Az EPP, Az Önök többsége
Európában. Hozzáférés: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

EURÓPAI DEMOKRATÁK2(Brit Konzervatív Párt és Cseh Polgári Demokrata
Párt)
Amikor a legális migrációs áramlatokra terelődik a szó, a brit
konzervatívok fenntartják, hogy a „tagállamoknak fenn kell
tartani azt a szabadságot, hogy saját paramétereiket maguk
határozzák meg arra vonatkozóan, hogy kit engednek be
az országba, hogy ott dolgozzon”. Ennek megfelelően,
Philip Bradbourn Európai Parlamenti képviselő, bel- és
igazságügyi konzervatív szóvivő, kijelenti, hogy még „a
többi EU tagállamból származó legális bevándorlók is
nagy problémát okoznak a szociális szolgáltatásoknak, a
lakásügynek, és más hivataloknak”. Ebből a szempontból
a brit konzervatívok ellenzik a Kék Kártya rendszert is a
képzett bevándorlók számára, figyelembe véve „azoknak az
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ellenőrzéseknek a hiányát, melyek ahhoz szükségesek, hogy
biztosítsák azoknak a kezelését, akik illegális bevándorlókat
alkalmaznak, illetve az elfogott illegális bevándorlók
származási országba történő visszaküldését”. Ebben a
tekintetben Philip Bradbourn, Európai Parlamenti képviselő,
hozzáteszi: „amivel foglalkoznunk kell, az az EU-ba tartó
illegális bevándorlási hullám, mielőtt a képzettségi hiányokat
kezeljük”.
FORRÁS: A bevándorlási politika a tagállamok döntési jogköre
kell, hogy legyen – nem az Európai Bizottságé [Hír Kiadás],
2007. október. Hozzáférés: http://www.conservativeeurope.
com/news/426/Immigration-policy-must-be-for-memberstates-to-decide--not-the-European-Commission.aspx

EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJA (PES)
A PES szerint „az Európai Unióba tartó legális bevándorlás
közös szabványait létre kell hozni” és „a bevándorlók
integrálása érdekében létre kell hozni egy egyenlő jogokon
és kötelezettségeken alapuló valamint kölcsönös tiszteleten
alapuló európai kartát”. „Az illegális bevándorlás elleni
európai erőfeszítések” koordinálása érdekében a PES
javasolja „a harmadik országokkal való együttműködés
megerősítését”, valamint „egy közös Külső Határellenőrzési
Politika” bevezetését. Ezeknek az intézkedéseknek együtt
kellene járniuk „a Közös Európai Menedékjogi Rendszer
további fejlesztésével”. [Hivatkozás a Kiáltványban:
VALAMENNYIRE FONTOS]
FORRÁS: PES Kiáltvány – Elsők az emberek: Új irány
Európának. Hozzáférés: http://www.pes.org/downloads/
PES-Manifest_EN.pdf

1

Az európai pártok politikai pártszervezeteket képviselnek, melyek Európában
nemzetközi módon működnek, és nemzeti tagpártokból állnak. Az európai
parlamenti pártok gyakran egy európai politikai párt hivatalos képviselője
parlamentben, más esetekben több európai párt és/vagy nemzeti pártok és
független politikusok politikai koalíciója. A tagság szempontjából, a két entitás
közötti kapcsolat ezért nem tökéletes. Azon pártok esetében, melyek elfogadták
a választási kiáltványt, a szövegben lévő adott politikai terület fontosságát a
szavaknak az aránya alapján számoltuk ki, hogy mennyi szót áldoztak az adott
politikai területnek, a kiáltvány teljes szószámához képest. A végső sorrendet
a következőképpen határozták meg: 0-5%: nem fontos, 6-10%: valamennyire
fontos, 11-15%: eléggé fontos, 16-20%: fontos, 21-25%: nagyon fontos.

2

A Brit Konzervatív Párt és a Cseh Polgári Demokrata Párt (ODS) nem tagjai az
európai pártszövetségnek. Bár, szorosan közreműködnek bilaterális alapon, az
Európai Demokraták (ED) keretén belül. Európai Parlamenti szinten az Európai
Demokraták az Európai Néppárt (EPP) szövetséges partnerei, és a két párt egy
egységes parlamenti csoportot alkot (EPP-ED).

Az ELDR támogatja „az EU „kék kártya” rendszer bevezetését,
melyet az egyes tagállamok intéznek, az EU állampolgárok
hasznára a mérhető gazdasági bevándorlás biztosítása
érdekében”. [Hivatkozás a Kiáltványban: NEM FONTOS]
FORRÁS: ELDR Kiáltvány – Az Európai Liberálisok első
15 jelöltje az Európai Parlamenti választásokon, 2008.
október. Hozzáférés: http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

EURÓPAI ZÖLD PÁRT (EGP)
Az EGP ellenzi „Európa Erődjének” a támadó mentalitását,
és „a bevándorlást egy lehetőségnek” tekinti, továbbá
javasolja „az olyan pozitív hozzáállású politikákat, melyek
minden embernek lehetővé teszik […], hogy legálisan és
ténylegesen ide jöjjenek […] egyenlő jogokkal és egyenlő
fizetéssel, továbbá lehetőség az európai állampolgársághoz”.
A Zöldek szerint „azok az emberek, akik menedéket keresnek
Európában, megérdemlik, hogy jobban bánjanak velük”.
A Zöldek ezért ellenzik „az engedély nélküli bevándorlók
hazaküldéséről szóló megszorító jogszabályokat” és az
„embertelen vagy idegengyűlölő törvényhozást”. Az Európai
Zöldek hatékonyabb együttműködést javasolnak az EU
országai között, „a megvetendő férfia, nő és gyermek
kereskedelem elleni harc” érdekében. [Hivatkozás a
Kiáltványban: VALAMENNYIRE FONTOS]
FORRÁS: EGP Kiáltvány – Egy Zöld „New Deal” Európa
számára. Hozzáférés: http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

EURÓPAI BALOLDAL
Az Európai Baloldal „a bevándorlók munkavállalási jogainak
megerősítését követeli, bárhol is éljenek az EU-ban – a
bevándorlási törvénynek a bevándorlók érdekeire kell
helyeznie a hangsúlyt, és nem az olcsó munkaerőt kereső
vállalatokra, ami bevándorlók millióit kényszeríti a feketepiacon
való munkavállalásra”. Ezért elutasítanak „minden olyan EU
jogszabályt, ami visszatoloncolást vet ki, nevezetesen a
’Visszatoloncolási Irányelvet’”. Fenntartják továbbá, hogy „az
EU-nak be kell zárnia az menekülttáborokat”. A „kozmopolita
EU érdekében az Európai Baloldal elutasítja a már meglevő
FRONTEX rendszert, ami a határok ellenőrzésére szolgál, és
követeli minden olyan terv elvetését amely a ’Bevándorlási
és menedékjogi paktum’ bevezetésére irányul”. [Hivatkozás
a Kiáltványban: NEM FONTOS]
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EURÓPAI LIBERÁLIS, DEMOKRATA ÉS
REFORM PÁRT (ELDR)

Függetlenség/Demokrácia
Az IND/DEM nagyon ellenez minden további részvételt a
bevándorlás kezelésében az EU részéről. Nigel Farage,
Európai Parlamenti képviselő, az Európai Parlament IND/
DEM csoportjának társelnöke szerint „A nemzetállam
alapvető hatalmának eltörlése, hogy saját bevándorlási
politikáját alkalmazza, épp az, ahonnan a problémánk ered.
Ezt a hatalmat haladéktalanul vissza kell állítani”. Amikor a
legális bevándorlásra kerül a sor, az IND/DEM fenntartja az
„európai nemzetekre való utaláskor, hogy [...] a nemzetek
mindig hasznot húznak a bevándorlás megfelelő mértékéből,
és ez a mérték magasabb lehet, mint máskor, figyelembe
véve az alacsony születési arányt Európában”.
FORRÁS: Interjú Nigel Farage-zsal és Johannes Bloklanddel, EUWatch 4. szám, 2006. dec./2007. jan. Hozzáférés:
http://indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/
euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
EURÓPAI NÉPPÁRT (EPP)
Az EPP fenntartja, hogy az EU-nak „meg kell tartania
a nemzetközi vezető szerepet az éghajlatváltozással
kapcsolatban, és elő kell segítenie a nemzetközi párbeszédet,
hogy döntésre jussanak a 2012 utáni egyezményben 2009
végére, Koppenhágában.” Az EU feladata: „előrehaladni az
Európai Kibocsátáskereskedelmi Rendszerrel3 – annyi ipari
szektor bevonásával, amennyi csak lehetséges, de olyan
működő határértékeket létrehozva, amelyekkel elkerülhető a
szénszivárgás”; „szektorra jellemző célok kitűzése a tagállamok
számára, hogy 2020-ra a megújuló energiák részesedése az
energiamixből legalább 20% legyen az EU-ban”, támogatva
a nukleáris energiát, „mivel hozzájárulhat az üvegházhatású
gázok csökkentése iránti elkötelezettséghez”– feltéve, hogy
„az erőművek megfelelnek a lehető legszigorúbb biztonságra
vonatkozó szabványoknak”. [Hivatkozás a Kiáltványban:
NAGYON FONTOS]
FORRÁS: Az EPP kiáltványa – Az EPP, Az Ön többsége
Európában. Hozzáférés: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

FORRÁS: Európai Baloldal Kiáltvány – Együtt a változásért
Európában. Hozzáférés: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform
3

A témát érinti a tájékoztató anyag a következő részben: “Hogyan kellene a
megállapodott célokat elérni?” .
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EURÓPAI DEMOKRATÁK (Brit
Konzervatív Párt és Cseh Polgári
Demokrata Párt)
A cseh konzervatívok súlyos problémának tartják a globális
felmelegedést, és nevezetesen „a széndioxid túlzott
termelését”. „Az Európai Parlament azonban néhány
nagyon nagyra törő célt tűzött ki maga elé”, ami az ODS
szerint „gyakran nem teljesíthető”. Miroslav Ouzký, Európai
Parlamenti képviselő, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnöke szerint a probléma
egy evidens ellentmondásban gyökerezik: „Ha a megújuló
energiaforrások részesedésének célkitűzését túl magasra
tesszük, akkor a tagállamok nem tudják elérni azt a célt.
Ha nem vonjuk be a nukleáris energiát a megújuló források
közé, akkor a kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező
tagállamok nyilvánvaló előnyhöz jutnak”. Más szóval,
„Minden negatívuma ellenére, a nukleáris energia jelenleg az
egyetlen reális alternatíva a hőerőművekre”.
FORRÁS: Meg tudja akadályozni Európa az éghajlatváltozást?
Hozzáférés: http://www.europeanreform.eu/can-europe-stopclimate-change/

EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJA (PES)
Az Európai Szocialisták támogatják „egy új globális éghajlati
egyezmény 2012 utáni időszakra” vonatkozó megvalósítását,
melynek célja „2020-ra globálisan 30%-kal csökkenteni
a kibocsátást”. A PES javasolja, hogy hozzanak létre „egy
globális energia és fejlesztési fórumot”, és „növeljék az
EU támogatását a fejlődő országok számára, hogy azok
harcolhassanak […] az éghajlatváltozás ellen”. A PES
fenntartja, hogy a „bio-tüzelőanyagok segíthetnek […], de
ennek nem szabad az élelmiszertermelés rovására mennie”.
A szocialisták szerint „minden tagállam maga dönti el, hogy
alkalmaz-e nukleáris energiát. Mindazonáltal, […] a meglevő
és új nukleáris erőművek ellenőrzését európai szinten kell
koordinálni”. [Hivatkozás a Kiáltványban: VALAMENNYIRE
FONTOS]
FORRÁS: PES Kiáltvány – Elsők az emberek: Új irány
Európának. Hozzáférés: http://www.pes.org/downloads/
PES-Manifest_EN.pdf

EURÓPAI LIBERÁLIS, DEMOKRATA ÉS
REFORM PÁRT (ELDR)
A liberálisok véleménye szerint „Európának hatékony,
alacsony szénfogyasztású gazdasággá kell válnia, amely
a megőrzésben, a megújuló energiákban és a kreatív piaci
eszközökben vezető helyen van a világban”. Ugyanakkor, az
ELDR „csökkentett adminisztratív terheket” javasol az európai
vállalatok számára, és „ösztönzőket, az olyan technológiákba
történő befektetésre vonatkozóan, melyek elősegítik az erős,
alacsony szénfogyasztású gazdaságot”. Az ELDR „integrálni
akarja az éghajlati és az energia politikát, a fenntartható
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gazdasági fejlődésre alapozva, és védeni a természetes
környezetet”. Az ELDR támogat „egy ambiciózus reformot
a Közös Agrárpolitika tekintetében […], hogy a közvetlen
finanszírozást átirányítsák a megújuló energiák kutatásába,
beleértve a fenntartható új generációs bio-tüzelőanyagokat
is”. [Hivatkozás a Kiáltványban: ELÉGGÉ FONTOS]
FORRÁS: ELDR Kiáltvány – Az Európai Liberálisok első
15 jelöltje az Európai Parlamenti választásokon, 2008.
október. Hozzáférés: http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

EURÓPAI ZÖLD PÁRT (EGP)
A Zöldek azt akarják, hogy Európa vezető szerepet játsszon
„az energiafogyasztás 20%-os csökkentésében 2020-ig”, és
javasolják, hogy az EU „kötelezze el magát a kibocsátások
40%-os csökkentésére, legelőbb 2025-re és 90%-os
csökkentésre 2050-ig”. Az EGP jóváhagyja „a nagyra törő
és kötelező célkitűzések kombinációját, az ösztönzés
és a közbefektetés kombinációját a zöld technológiákba
és szolgáltatásokba, melyek segíthetnek több millió zöld
munkahely megteremtésében Európában […] a gazdasági
lassulás idején. Ennek megfelelően, „a megújulókat az
európai energia politika középpontjába kell helyezni a 21.
században” „az Európai Megújulók Közössége (ERENE)”
létrehozása révén, miközben „a nukleáris energia nem lehet
része az éghajlatváltozás megoldásának”. [Hivatkozás a
Kiáltványban: NAGYON FONTOS]
FORRÁS: EGP Kiáltvány – Egy Zöld „New Deal” Európa
számára. Hozzáférés:
http://europeangreens.eu/menu/
egp-manifesto/
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EURÓPAI BALOLDAL (EL)

Az Európai Baloldal „fenntartja, hogy az éghajlati és
társadalmi kérdések összekapcsolódnak és egy új
nemzetközi egyezmény kidolgozását támogatja az
Éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi csoport 4.
jelentése szerint, és ragaszkodik az EU 2007-2009-es
akciótervéhez. Ezen kívül, ellenzi „a Kiotói Jegyzőkönyv
leredukálását a kvóta kibocsátások piacrendszerére: egy új
paradigma kell, ami a verseny helyett az együttműködésen
alapul, azzal kezdve, hogy átalakítják a technológiát a
fejlődő országokban, finanszírozzák a tiszta technológiákat,
és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási politikát”.
[Hivatkozás a Kiáltványban: VALAMENNYIRE FONTOS]
FORRÁS: Európai Baloldal Kiáltvány – Együtt az európai
változásért Hozzáférés: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

FÜGGETLENSÉG/DEMOKRÁCIA
Az IND/DEM szerint az ember által okozott éghajlatváltozás
még mindig vitatható, és nélkülözi a tudományos
bizonyítékokat. Graham Booth, Európai Parlamenti képviselő
(Egyesült Királyság Függetlenség Párt) szavaival, „tekintettel
a sok ezer jeles tudós által kifejtett jelentős kételkedésre
(Manhattan-i Nyilatkozat, Oregon-i Petíció, stb.) az
Antropogenikus Globális Felmelegedés egész teóriájával
kapcsolatosan. Meglepő, hogy több pénzt költenek egy
bizonyítatlan tudományos projekt előkészítésére, mint a
fejlődéshez és a munkanélküliséghez kapcsolódó ismert
problémák megoldására”.
FORRÁS: Az éghajlati célkitűzések minden családnak
évente mintegy 100 fontba kerül. [Hír Kiadás], 2008.
július.
Hozzáférés:
http://indemgroup.eu/32/browse/4/
news/514/?tx_ttnews[backPid]=39&cHash=5bf171d6bb

A dokumentum eredeti változatát angol nyelven írták. A fordított változatok eltérőek lehetnek.
Végleges változat: 31-03-2009
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EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena, Centre for
the Study of Political Change:

In partnership with:
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With the support of :
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design & printing by Altitude www.altitude.be
empowered by GreenEve www.greeneve.net

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, Nagy-Britanniában, 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

www.europolis-project.eu

