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BEVEZETÉS 

 

Az egyesült Európa sem politikai, sem gazdasági értelemben nem modern találmány, hanem olyan 

elképzelés, melyet évezredek óta elfogadtak Európa nagy szellemei, nevezetesen azok, akik képesek 

voltak a jövőbe látni. Már Homérosz is europosnak, azaz messzire látónak nevezte Zeuszt. 

Denis de Rougemont  

 

Churchill górcső alá vette a II. világháborút, s arra a következtetésre jutott, hogy a tartós békét csak 

egy egységes Európa útján lehet biztosítani. Belefáradva a nem kevésszer nacionalizmus fűtötte 

harcokba, híres beszédében arra bíztatta Európa népeit, hogy bizakodjanak a jövőben: „Európa nem 

engedheti meg magának, hogy a múlt sérelmeiből fakadó gyűlölet és bosszú vezérelje. Az 

igazságon, a könyörületességen és a szabadságon alapuló „európai család” újraalkotása felé „az első 

lépés csakis egy Európai Egyesült Államok felépítése lehet. Csak így adhatjuk vissza százmilliónyi 

dolgos ember számára mindazt az örömöt és reményt, amely nélkül nem érdemes élni.” 

Winston Churchill Zürichben, 1946. szeptember 19.   

 

Amint az Európa szó rögzült a mindennapos szóhasználatban, megszülettek az első 

egységtervek is. Ezeket eleinte a kereszténység egyetemességének óhaja, később az oszmánok 

jelentette fenyegetés, még később pedig az örökké tartó béke megteremtésének igénye motiválta. 

Európa politika széttagoltsága, a birodalmak és polgári fejlődéssel együtt megjelenő nemzetállamok 

szembenállása Európában gyakran vezetett pusztító háborúkhoz. Az egységtörekvéseket sokszor a 

fenyegető ellenség, a török veszedelem elleni összefogás vágya, vagy a háborúk elkerülésének 

szándéka motiválta. A földrész Európaként való megnevezése a 18. századtól kezdve vált általánossá. 

Az 1713-as utrechti békeszerződésben még a Respublica Christianára, a keresztény nemzetközi 

közösségre hivatkoztak. A felvilágosodás révén válik általánossá az Európa-fogalom használata a 

keresztény közösség kifejezésével szemben. 1751-ben Voltaire Európára, mint egységre tekintett, 

olyannak látta, mint „…egy nagy köztársaságot, amelyik több különböző államra oszlik, köztük 

vannak királyságok, vegyes államformájúak,… de mind kapcsolatban állnak egymással. Vallási 

alapjuk azonos, még ha különböző felekezetekre oszlanak is. Ugyanazok a törvények és a politika 

alapelvei, s ezek a világ más tájain ismeretlenek.” A 18. század utolsó harmadában Rousseau 

szemléletesen fejezi ki az európai egységet: „…nincs többé francia, német, spanyol, de még angol 

sincs, csak európaiak vannak.”                                                                              

Norman Davies. Európa története 
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AZ ELSŐ KORAI EGYSÉGTERVEK 

 

Az európai kultúra az alapító legenda szerint Europének, a föníciai király lányának és az őt 

elraboló Zeusz szerelmének a terméke. E legenda a valóságban a krétai kultúra felvirágzását 

szimbolizálja, s az európai kultúra kezdeteivel is azonosítható. Szimbolikus jelentése: ösztönzés 

harmonikus emberi közösség létrehozására.  

Hésziodosz említi először Európa nevét az i. e. 8. században, Hippokratész pedig már 

összehasonlította Ázsiával. Arisztotelész pedig részletesen írt róla Politika című művében. Európát 

említi a görög mitológia is, mégpedig az elrablását, ami a későbbi évszázadok folyamán számos 

művészt megihletett. Mint egységes népcsoportot először egy mozarab krónikás, Cordobai Izidora 

említi az európaiakat 769-ben írt művében, amelyben a muszlimokkal vívott Poitiers melletti csatát 

(732) örökíti meg. A későbbi századok folyamán az Európa elnevezés szinte fel sem merül. Az 

európaiak ugyanis nem egy földrészhez tartozva keresik identitásukat, hanem a kereszténység jelenti 

azonosságtudatuk lényegét. ( J.Nagy László. Az európai integráció. 9.o) 

A középkorban a keresztény tan biztosítja az európaiságot. Az első európai egységtervek is 

csak a 15. században, az oszmán veszély megjelenésekor születnek meg. Podjebrád György cseh 

király a nyugati hatalmak összefogását sürgette a keresztény közösség megvédésére e veszéllyel 

szemben, igaz ebben a kontinentális szövetségről szóló tervben az Európa szó nem fordul elő. A 16. 

századra tehető a modern európai tudat kialakulása az ekkor bekövetkezett nagy jelentőségű 

változások hatására. Az addig ismert világ kitágulásával az európaiak egyre több ismeretet szereztek 

az Európán kívüli világról. A földrész ekkor kezdi magát, népeit, a többi kontinenshez viszonyított 

helyzetét felfedezni. Egyre több gondolkodó és filozófus dolgoz ki olyan tervet, amely konszenzuson 

alapuló egység megteremtését tartalmazza.  

Az egységes Európa modelljét egy belső békében élő, keresztény közösségben képzelték 

el. Az Európa egységéről való politikai gondolkodás a „Respublica Christiana” gondolatkör 

felbomlása után, a 14. század elején kezdődik el, amikor Dante újra javasolta a föderatív szövetségi 

politikát. Dante korától napjainkig, hét évszázadon keresztül pedig sok gondolkodót foglalkoztatott 

az európai államok közötti tartós béke és szövetségi politika megteremtése. E gondolkodók 

mindegyike a világföderáció klasszikus eszméjében hitt. Ennek lényege, hogy az egyének egy olyan 

nemzetközi társadalom középpontjában helyezkednek el, amely az egyén és a család szintjétől indul 

ki, s a helyi önkormányzatokon keresztül építkezve mind nagyobb és nagyobb jogi közösségi (állami, 

államszövetségi, szövetségi állami, kontinentális szövetségi) szinteket hoz létre. Mindennek 

mozgatója az emberek közötti érdekek szerinti szabad, ám jogi egyezményekben rögzített szövetségi 

politika. Az egyes szintek között a harmóniát a jó intézmények, az államjog, a nemzetközi jog és az 



emberi jogok teremtik meg. A világföderáció hívei az évszázados nagy államszervezési kihívást „az 

egység a sokféleségben” eszmében fogalmazták meg.  

Az egyik első korai egységtervet a középkorban Pierre 

Dubois (1250 k – 1321), a IV. Fülöp francia király szolgálatában 

álló jogász készítette a 14. század elején.  Fő célnak a Szentföld 

visszahódítását tekintette, ehhez azonban szükségesnek tartotta 

egy egyetemes, a katolikus egyháznak és a pápának 

engedelmeskedő „köztársaság” (respublica) létrehozását és az 

európai béke megteremtését. A vitákat „nemzetközi” bíróság 

rendezte volna. A kései középkor legjelentősebb tervét a 

Podjebrád György cseh király (1420–1471) szolgálatában álló 

Anton Marini francia tanácsnok készítette el 1464-ben. Szerinte a 

török veszély miatt kell összefogni, s nemzetközi szövetséget létrehozni, amelyben a külpolitika 

föderatív alapon működik (többségi döntéshozatal), a belügyekben megmarad az uralkodók 

önállósága. A huszita cseh király magáévá tette az elképzelést. Szükségesnek tartotta, hogy a 

szövetség tagjai egymásnak hűséget és békét fogadjanak, vitás ügyeikben közös bíróság döntsön. A 

török elleni harcra az egyházi tizedet akarta felhasználni. A tagállamok a meghatározott rend szerint 

szavazó közgyűlésben (congregatio) és annak különleges tanácsában (consilium) képviseltetnék 

magukat. (Az európai egységtervek, 3 o.) 

Dante Alighieri (1265–1321), olasz költő, és író a 14. század elején még az univerzális jogot 

képviselő univerzális monarchától várta a társadalomszervezési problémák megoldását. Dante Az 

egyeduralomról (De Monarchia) című, latin nyelvű állambölcseleti műve a császári hatalom jogait 

védi a pápaság túlzó hatalmi törekvéseivel szemben. A császári hatalom kiterjesztése jelentette a 

másik alternatívát az európai egység megteremtéséhez. A mű három könyvből áll. Nem véletlen, hogy 

az európai egység eszméjének első 

világi gondolkodója Firenze 

városának szülöttje, Dante volt.  

Az első könyvben Dante az 

egyetemes birodalom létrejöttének 

szükségességéről értekezik. Úgy látja, 

hogy ez az általa megálmodott 

birodalom képes biztosítani a rendet és 

a békét a hatalma alatt álló országok 

számára. A második könyvben kimutatja, hogy Isten kegyelme Rómát választotta ki arra, hogy 

megteremtse ezt a birodalmat, és központja legyen. A harmadik könyv azt bizonyítja, hogy a 



birodalmat két, egymástól független és egyenrangú hatalomnak (a pápának és a császárnak) kell 

irányítania.  

Okfejtésében az autonóm hatáskörökre épített, kijelentve, hogy egyik fél sem avatkozhat bele 

a másik döntéseibe, hiszen mindkettő hatalmát közvetlenül Istentől kapta. A császár tehát Isten 

akaratából, a pápától függetlenül uralkodik a világbirodalmon. Dante világnézetének tragikuma 

abban áll, hogy míg a hatalma csúcsán álló pápaság szemében forradalminak, sőt szinte eretneknek 

hatott, addig az európai uralkodók számára egyféleképpen már túlhaladottnak tűnt, mivel még mindig 

az egységes birodalom eszményképét hordozta. Valójában Dante 15 tervezetének újszerűsége abban 

rejlik, hogy először vetette fel a föderáció, a szövetségi állam képét, akkor, amikor Nyugat-Európában 

az állami önállóság és elkülönülés folyamata éppen kiteljesedéséhez ért.  

Pierre Dubois, normandiai jogász 1308-ban javasolta az európai tanács létrehozását az 

egyes országok közötti békés kapcsolatok megteremtése és a vitás kérdések rendezése céljából. 

Mindez hat és fél évszázad múlva vált realitássá az Európa Tanács létrejöttekor. A föderalista 

szövetségi állam tervét – a török elleni védekező harc keretébe foglalva – már 1462-ben megalkotta 

Pogyebrád György cseh király. Az államok közötti békés szövetségi politika megteremtését szolgáló 

„jó intézményekről” való gondolkodás pedig a 14. század elejétől folyamatos volt az európai politikai 

gondolkodásban. E gondolkodás egyik legkiemelkedőbb példája Erasmusnak (1469-1536), a kor 

neves politikai gondolkodójának, „A béke panasza” című politikai értekezése.  

Rotterdami Erasmus (1469–1536) szintén úgy vélte, hogy a törökök kiűzéséhez az egész 

földrésznek össze kell fognia, a cél pedig az egységes, békében élő keresztény Európa megteremtése 

lenne. A béke panasza (1516) című művében kárhoztatta az egymás ellen háborút viselő 

keresztényeket és kiállt a béke mellett. (Az európai egységtervek, 3 o.) 

A modern európai tudat formálódása. Földrajzi felfedezések - Kelet- és Nyugat-Európa 

eltérő fejlődési pályára lép  

Nyugat-Európa  

 fejlett agrárstruktúra  

 autonóm városfejlődés  

 rendi értékek szerint létrejött politikai szféra  

 áru- és pénzviszonyok fejlettsége 

 tőkés bérleti rendszer  

 manufaktúraipar  

 autonóm individuum  

Kelet-Európa  

 „második jobbágyság”  

 a feudális társadalom megmerevedése  

 lassú polgárosodás  



 torzult közösségi formák továbbélése  

A nyugati polgárosodás főbb jellemzői:  

■ szabad magántulajdon  

■ tőkés árutermelés  

■ modern nemzetállamok kialakulása  

■ urbanizáció  

■ autonóm egyének emberi és polgári jogokkal  

■ differenciált társadalomszerkezet  

■ új típusú szellemiség (racionalizmus, tudományok)  

Táguló világ - alaposabb ismeretek a nagyvilágról - Európa 

különlegességének tudata - Európa „önfelfedezése”, 

gondolkodás Európáról  

Mindezek mellett, ebben a korban az európai gondolkodásra talán a legnagyobb hatást a híres 

firenzei államférfi és politikai író, Niccolo Machiavelli (1469–1527) Il Principe (A fejedelem) című 

műve érte el. A pápaságot és a széthúzó nemességet élesen elítélő írás csak a szerző halála után,  

1532-ben jelenhetett meg. Jelentősége azonban hatalmas volt. A klasszikus hagyománnyal 

ellentétben nem a birodalmat, hanem az államot tekintette az európaiság alapjának, s élére erőskezű, 

meg nem alkuvó, a vallás béklyóit lerázó fejedelem képét formálta meg. Az uralkodó politikai 

célkitűzéseiben nem kell morális elveket kövessen, számára államának érdeke meghatározó, és 

mindennél 18 előbbre való. A fejedelem erénye a körülményekhez való alkalmazkodó cselekvés, s 

cselekedeteinek mércéje egyedül a siker. Az isteni gondviselést elvetve, Machiavelli a politikában új, 

egyetemes érvényű szabályt, a „milieu”, a környezet adottságaihoz való alkalmazkodást fogalmazta 

meg. Gondolatai később machiavellizmus néven Richelieu raison 

d’etat- elméletének kiindulópontjává váltak. 

Sully hercege már 1620-ban megálmodta „az európai államok 

közös politikai testületét, amely biztosítja a tartós békét és a 

folyamatos kereskedelmet a tagországok között.”  

Az újkorban az európai egységtervek elszaporodásának, 

egyszersmind részletesebbé válásának vagyunk tanúi. Kiemelkedő 

hely illeti meg Maximilien de Béthune-t, Sully grófját (1560–

1641), IV. Henrik francia király miniszterét, aki középkori 

elődeihez képest új alapokon képzelte el az egység megvalósítását. 

Először javasolta az európai államok (s nem a keresztény népek) konföderációját. A franciaországi 

vallásháborúk tapasztalatai alapján mindennél fontosabbnak tartotta a béke megteremtését, amit 

szerinte úgy lehetne elérni, hogy az egyenrangú nagyhatalmak szövetséget kötnek, s egymás érdekeit 

figyelembe véve megegyeznek Európa felosztásában.  



Ennek élén egy választott, nem tisztázott hatalmi jogkörökkel bíró császár állna. Közös 

intézményeket képzelt el, ezek közül az Európai Tanács a legfontosabb, amely többségi elv szerint 

hozná a döntéseket. A konföderációt alkotó 15 tagállam (köztük a Magyar Királyság) 4-4 képviselőt 

küldene a Tanácsba, melynek regionális albizottságai is működnének (a regionális összefogás nála 

jelenik meg először). Alapvető lenne a kereskedelem szabadsága és a vámhatárok eltörlése. A 

szövetségnek saját hadserege is lenne 100 ezer gyalogossal, 25 ezer lovassal, 120 ágyúval és 120 

gályával. Sully mellett 1623-ban Eméric Crucé is konföderációt javasolt, de ezt az aktuális status 

quo alapján képzelte el, az általános közgyűlésnek pedig az oszmán szultán is tagja lett volna.  

Az évszázad végén az angol kvéker, William Penn (1644–1718), Pennsylvania megalapítója 

a történelemben elsőként föderatív európai egységet javasolt, amelyben a határozatok kötelező 

érvényűek, s betartásukat szigorúan ellenőriznék. (Penn William. Miként valósitható. 31-32.o.) 

William Penn volt az első, aki már 1696-ban megjelent művében felvetette, hogy szükség 

volna egy közös európai parlament létrehozására az 

elaprózott európai államok helyett. Penn Európát német, 

francia és angol övezetre osztaná, majd ezek egyesülésének 

fontosságát hangsúlyozta. Szerinte Európa egysége és a 

hosszú távú béke szempontjából a bővítés második 

szakaszaként Oroszország és Törökország integrációjára is 

sort kell keríteni. A terv kapcsán felmerült ellenvetésekről 

így vélekedik ő „Elérkeztem a legutolsó akadályhoz: az 

uralkodók és az államok elveszítenék szuverenitásukat, s ez 

számukra elfogadhatatlan lenne.  

Ez szintén hibás feltételezés, hiszen saját területükön 

éppoly hatalmasak maradnának, mint ezelőtt. Sem szuverenitásuk mértéke, sem jövedelmük nem 

csökkenne, sőt, a háborús költségvetés sem viselné meg őket, s elképzelésem szerint ezt az összeget 

a közjó javára lehetne fordítani. Amennyiben az államok ezt szuverenitásuk korlátozásának fognák 

fel, ez azért van, mert így a nagy hal nem tudna több kis halat lenyelni, tehát az egyes országok 

egyrészt védve lennének a támadásoktól, másrészt pedig ők maguk is képtelenek lennének az 

agresszióra.” (Penn William. Miként valósitható. 31-32.o.) 

Különösen nagy jelentősége volt a francia Saint Pierre abbénak (1658–1743), aki – miután 

részt vett a spanyol örökösödési háborút lezáró utrechti béketárgyalásokon – a 17–18. század 

szakadatlan háborúskodásait látva 1729-ben minden korábbinál alaposabb és részletesebb tervezettel 

állt elő.  



Az örökbéke-tervezet rövid foglalata öt cikkelyből álló általános szerződés megkötését 

javasolta: 1. örök szövetség kötése Európa 17 leghatalmasabb uralkodója között; 2. a szövetség 

fenntartását arányosan a tagállamok befizetései biztosítják; 

Sully grófja William Penn Saint-Pierre abbé6 3. a tagállamok a 

vitáikat tárgyalásos úton rendezik, megegyezés híján 

elfogadják az Állandó Közgyűlés döntését; 4. a szerződésszegő 

hatalommal szemben kényszert lehet alkalmazni; 5. 

szabályozzák a döntési mechanizmust (többségi szavazás, 

vétójog).  

Saint-Pierre tervezete nagy feltűnést keltett a 

felvilágosodás korában, a legtöbb kortárs politikai gondolkodó 

véleményezte, ami arra utal, hogy az európai egység 

problémája érdekelte a 18. század emberét. (Az európai 

egységtervek, 6.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A FELVILÁGOSODÁS EURÓPA - KONCEPCIÓJA 

 

A westfáliai béke (1649) Európa történetének új időszakát nyitotta meg. A harmincéves 

háború befejezése után lezárult a vallásháborúk korszaka és hosszú időre stabilizálódtak a 

nemzetállamok határai. A békét az első összeurópai konferencia teremtette meg, amelyen 

valamennyi érdekelt állam részt vett. Az új politikai helyzet átfogó egységtervek kialakítására 

ösztönzött. A felvilágosodás eszméje ismét összekötötte a kulturált európai államokat. Saint-Pierre 

abbé a híres fejedelmi szövetség elméletet dolgozta ki. Már korai írásaiban követelte egy politikai 

Akadémia felállítását, amelyben Franciaország negyven 

legjelentősebb politikusa tanítana. Ezen fórumon a fiatalok 

megtanulhatnák a kormányzás művészetét. A legjobb 

hallgatókból kerülnének ki a miniszterek és a legmagasabb állami 

tisztviselők. Lehetővé kívánta tenni a pápa rendelkezéseinek 

félretételét, a cölibátus eltörlését, a szerzetesrendek részvételét a 

beteggondozásban és oktatásban. El kívánta törölni a születési 

nemességet és a vásárolt nemességet kívánta általánossá tenni. A 

vásárlási árat magasan határozta volna meg, a befolyt összegből 

közfeladatokat kellett volna finanszírozni. 

A tervezethez szkeptikusan viszonyult Voltaire és 

Leibniz, de Montesquieu (1689–1755) és Jean-Jacques Rousseau (1712– 1778) is hangot adott a 

véleményének. Előbbi Európa egységéről című művében erkölcsileg lehetetlennek tartotta azt, hogy 

az egyik nép uralma alá hajtson egy másik népet: „Európa nem más, 

mint egy hatalmas, több kisebb népből összeállított nemzet” – írta –, 

mely ugyanakkor „a teljesítmény olyan magas fokára ért, hogy a 

történelem hozzá mérhetőt nem talál”.  

Utóbbi a Vélemény az örök békéről című tervezetében (1782) 

a mellett érvelt, hogy csakis a nemzeti érdekre alapozott föderáció 

biztosíthatja a békét a kontinensen. Különösen fontos volt Immanuel 

Kant német filozófus (1724–1804) hozzájárulása a diskurzushoz. Az 

örök béke című írásában (1795) azt állította, hogy az ember 

természeti állapota a háború, ezért a tartós békét intézményesen kell garantálni. Csak akkor lesz 

Európában béke, ha minden állam köztársasági berendezkedést tesz magáévá, mivel a köztársaságban 

a háborúhoz meg kell szerezni az állampolgárok beleegyezését. Ez pedig Kant szerint az emberek 

velük született békeszeretete miatt nem fog sikerülni („a polgárok nagyon jól meggondolnák, 

hogysem ilyen rossz játékba kezdjenek”).  



Kijelentette, hogy „az állandó hadseregeknek idővel egészen meg kell szűnniük”, a 

hagyományos békeszerződéseket „békeszövetségeknek” kell felváltaniuk, valamint fontosnak 

tartotta, hogy „egy állam se avatkozzék bele erőszakosan egy másik állam alkotmányába és 

kormányzásába”. A szabad népeknek föderatív közösségbe kell tömörülniük, „népszövetséget” 

hoznának létre, s „világalkotmányt” fogadnának el. (Az európai egységtervek, 7.o.) 

Kant az örök béke eszményi állapotának feltételrendszerét keresve az államok között olyan 

jogi szabályozást feltételezett, ami kizárja a háborús fenyegetettséget. Gondolatai ekképpen jelennek 

meg az 1795-ben kiadott Az örök béke című művében „Nem szabad igazi békeszerződésnek 

tekinteni az olyant, mely egy jövendő háború anyagának titkos fenntartásával köttetett. Mert hiszen 

akkor az csak fegyverszünet volna, az ellenségeskedések eltolása. Nem béke. A békeszerződés 

egyszerre eltöröl minden meglévő okot eztáni háborúra. […] [de] a békeállapot az emberek között 

[…] nem természeti állapot […]. A természeti állapot inkább a háború állapota. […] A békeállapotot 

tehát […] intézményileg létesíteni kell. […] a köztársasági alkotmánynál eredetének tisztaságán kívül 

[…] megvan a kívánt eredménynek kilátása is: tudniillik az örök békéé. Ennek a következő az alapja: 

Tegyük föl, hogy a polgárok hozzájárulása szükséges elhatározni, legyen-e háború, vagy ne legyen? 

[…] A polgárok nagyon jól meggondolnák, hogysem ilyen rossz játékba kezdjenek. Hiszen a 

háborúnak minden szorongattatását kellene evvel magukra határozni. […] [Ezért] mindenkinek a 

saját biztonsága érdekében joga van és kötelessége is megkövetelni a többiektől, hogy vele […] 

alkotmányba lépjenek: amelyben mindenikük joga biztosíttatik. […] kell lennie egy különös fajtájú 

szövetségnek, amelyet békeszövetségnek […] nevezhetünk. Ez a szövetség […] kizárólag valamely 

állam szabadságának […] biztosítását [jelentené] önmaga részére és […] más szövetséges államokét 

is, anélkül hogy […] magukat nyilvános törvények, és kényszer alá kellene vetniök. A föderalitás 

ezen eszméjének lassankint minden államra ki kell terjednie. S ez az út 

vezet az örök békéhez.”Kant azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy a 

szabadság megteremtésére egyetlen lehetĞség a föderáció, amelynek 

természetes célja a háború megelőzése. (Kant Immanuel. Az örök 

béke.65-70.o.) 

A francia forradalom és a napóleoni háborúk forgataga után, a 

nacionalizmus megjelenésével az európai egységtervek új körülmények 

között láttak napvilágot. A keresztény, kozmopolita Európa helyét 

egyre inkább a „nemzetek Európája” vette át. Ennek első képviselője 

Saint-Simon gróf volt (1760–1825), aki Az európai társadalom 

újjászervezéséről című munkájában (1814) az angol parlamentarizmus 

modelljét felhasználva európai konföderáció létrehozását javasolta, élén egy kétkamarás 

törvényhozással („Európa Parlament”): Anglia - Franciaország - Németország – angol-francia 

parlament „a megoldást a nemzetközi parlamentarizmuson alapuló konföderációs kormány 



jelentené”. Ennek képviselői tisztviselők, tudósok, bírák és kereskedők legyenek, minden egymillió 

európai után egy-egy (összesen négy) fő. 60 milliós európai 

népességet feltételezve ez 240 tagú parlamentet jelent. 

Előfeltétel, hogy minden európai nép parlamentáris rendszerben 

éljen.  

A kor két legerősebb nagyhatalmának, Angliának és 

Franciaországnak a szövetsége képezné ennek az összefogásnak 

az alapját, amelyhez aztán más államok is csatlakozhatnának. 

„Napjainkban nem maradt más hátra, mint Franciaország és 

Anglia erőinek összefogása és ezek segítségével Európa 

újraegyesítése. Ez a szövetség lehetséges, lévén, hogy mindkét 

ország szabad, és szükséges is, mivel csak az Unió képes 

megvédeni őket a fenyegető veszélyektől és biztosítani az általános békét. Ez az Unió 

megváltoztathatja Európa helyzetét, hiszen Anglia és Franciaország egyesülve erősebb, mint Európa 

többi része.” Ebben a konstrukcióban nem lennének sem háborúk, sem forradalmak. Különösen 

fontos Németország csatlakozása, mivel „a német nemzet az Európa csaknem felét kitevő lakossága 

által, központi fekvése által, de leginkább nemes és nagyvonalú jelleme által arra hivatott, hogy 

Európában vezető szerepet játsszon”.  Örökletes monarchia - a konföderáció élén - felelős az európai 

parlament létrehozásáért. Közös kormámy - a nemzeti kormányoktól független - csak a közös 

értékeket képviseli. (Az európai egységtervek, 9.o.) 

Henri Saint-Simon a bécsi kongresszus idején hozta nyilvánosságra az Európai államok 

újjászervezéséről című tervezetét. A szerzőnek ebben az intézményes egységre vonatkozó részletes 

és alapos munkájában egy közös európai uralkodóról, kormányról és parlamentről szóló elgondolásai 

szerepeltek. Szerinte Európa békéjét és stabilitását csak Franciaország és Anglia szövetsége képes 

biztosítani. Ha a két ország ellentéteiket félretéve közös parlamentet hozna létre, e példa egy 

összeurópai parlament alakítására ösztönözne. Az angolfrancia konföderációhoz később 

csatlakozhatna a német nemzet is, ha létrejön önálló kormánya. „Ma, amikor Franciaország 

csatlakozhat Angliához - véli SaintSimon -, hogy a liberális elvek támasza legyen, nem marad más 

hátra, minthogy egyesítsék és megmozgassák erőiket Európa újjászervezése érdekében.” Majd így 

érvel „Ez az unió lehetséges, mivel Franciaország szabad éppúgy, mint Anglia; ez az unió fontos, 

hiszen csak ez tudja a két ország közötti nyugalmat biztosítani, és megmenteni az őket fenyegető 

rossztól; ez az unió megváltoztathatja Európa helyzetét, hiszen Anglia és Franciaország egyesülve 

erősebb, mint Európa többi része.”(Saint-Simon. Az európai társadalom. 78.o.) 

A 19. század első felében, a nacionalizmus megerősödése és elterjedése idején egyesek 

összekapcsolták a nemzeti törekvéseket és az európai egység gondolatát. Így tett az egységesülés felé 

haladó, a nemzeti újjászületés (risorgimento) lázában égő Itáliában a forradalmár Giuseppe Mazzini 



(1805–1872), aki „nemzetek szent szövetségének” megalapítását képzelte el, s ennek érdekében 

1834-ben létrehozta az Ifjú Európa nevű mozgalmat, amelynek az egyes nemzeti csoportjai 

testvériségokmányt írtak volna alá a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” alapján. A mozgalom 

Felső Tanácsát a nemzeti bizottságok képviselői alkották volna. A nemzeteszmét középpontba 

helyező Mazzini republikánus nemzetállamok hálózatából teremtett volna európai egységet („hazák 

Európája”): 12 állam hozott volna létre föderációt.  

Az európai föderáció gondolata egyre több követőre talált, aminek a „népek tavasza” nagy 

lökést adott. 1849 augusztusában, a magyar szabadságharc leverésével egy időben a képviselőik meg 

is tartották első kongresszusukat Párizsban.  A 19. századi gondolkodók egyik nagy hatású 

képviselője volt Giuseppe Mazzini, aki a nemzetállam demokratikus koncepcióján alapuló 

összeurópai szervezet eszméjét hirdette. Úgy képzelte el Európát, mint a republikánus nemzetállamok 

együttesét. Mazzini azt vallotta, hogy az európai nemzetek testvéri együttélését kell megvalósítani, a 

„Hazák Európáját”. Határozottan elutasította a föderalista elképzeléseket, szerinte először a nemzeti 

egységet kell megteremteni, a konföderáció létrehozása csak a következő lépés lehet. Mazzini eszméi 

számos vitát váltottak ki, többen úgy érezték, hogy a nemzetállami keretek ellehetetlenítenék a 

nemzetek közötti szabad társulás folyamatát. 

A tiszteletbeli elnök, Victor Hugo (1802–1885) felszólalásában az USA mintájára Európai 

Egyesült Államok létrehozását és közös piac megteremtését javasolta. A XIX. században Victor Hugo 

így ír: „Eljön majd a nap, amikor megéljük, hogy a két hatalmas csoportosulás, az Amerikai Egyesült 

Államok és az Európai Egyesült Államok kezet nyújt egymásnak az ôket elválasztó Óceán fölött, és 

ezen keresztül termékek cserélnek gazdát, kereskedelem és ipar virágzik.” (Nagy László. Az európai 

egységeszme. 31-32.o.) 

Ekkoriban jelenik meg az Európai Egyesült Államok kifejezés is, ami igen elterjedt a 19. 

századi értelmiségi körökben ezt választotta jelszavául számos békemozgalom. Az 1849 

augusztusában háromnapos párizsi békekonferencián, az elnöklő Victor Hugo is kiáll az Amerikai 

Egyesült Államokkal szoros kapcsolatot akaró Európai Egyesült 

Államok megteremtéséért. Hugo abban reménykedik, hogy az 

ágyúgolyókat majd szavazócédulák váltják fel, s nem lesz más 

csatatér, mint „a kereskedelem előtt megnyíló piac s az eszmékre 

kitárulkozó emberi szellem”. Egy későbbi írásában is 

hasonlóképpen vélekedik „A béke […] most már mindenkié. A 

béke […] sérthetetlen. [A béke a]z ideális állapot a munkához, a 

cseréhez, a kínálathoz és kereslethez, a termeléshez, az iparágak 

vonzásához, a gondolatok mozgásához, az emberek ide-oda 

áramlásához.” (Nagy László. Az európai egységeszme. 31-32.o.) 

 



A francia irodalom kiemelkedő alakja öntudatlanul is 

egy európai közös piac és kulturális közösség jövőképét 

vázolta fel. Bármilyen nagyratörők voltak is ezek a tervezetek, 

alkotóik és követőik a politikai élettől távol tevékenykedtek, 

így gondolataik nem voltak hatással a kor politikai vezetőire. 

A gazdasági integrációra vonatkozó tervek azonban nagyobb 

siker lehetőségét rejtették magukban. Adam Smith, David 

Ricardo és Jean-Baptiste Say, a klasszikus gazdaságelmélet 

megalapítói meggyőződéssel állították, hogy a nemzetközi 

kereskedelem szabadsága gazdasági fellendüléshez teremtene 

alapot a nemzetek között. (Mezei Géza. Helyreállitott 

Európa.23-24.o.) 

A 19. század második fele és a 20. század első évtizede a nemzetállami fejlődés kiteljesedését, 

egyszersmind dinamikus gazdasági-társadalmi fejlődést hoztak magukkal. A fejlődés ugyanakkor 

töretlen is, s ez azt a képzetet kelti, hogy immár örökké fog tartani, a tudományok pedig előbb-utóbb 

az emberiség minden problémájára megoldást fognak találni. Ezt az optimista, pozitív világképet az 

a tény is erősítette, hogy az erős, magabiztos Európa hozzálátott a többi kontinens kíméletlen 

alávetéséhez (gyarmatosítás), melynek során a maga képére próbálta alakítani az egész világot. (Az 

európai egységtervek, 9.o.) 

Béke- és egységtervek ebben a korszakban is születtek, de az 1870 után a földrészünkre 

beköszöntő hosszú béke idején talán nem kaptak akkora visszhangot. Az első világháború azonban 

drámai módon véget vetett Európa töretlen fejlődésének és hegemóniájának, s minden korábbinál 

határozottabban tűzte napirendre az egység megteremtésének kérdését.  

Az első és a második világháború is rámutatott arra, hogy a világ békéje nagyban függ az 

európai nemzetek együttélésének harmóniájától. A nemzetek közötti ellentétek leggyakrabban az 

eltérő gazdasági érdekekre vezethetők vissza. Ha például egy ország több természeti kinccsel, vagy 

bármilyen erőforrás többlettel rendelkezik, mint a szomszédja, akkor az, több szempontból is 

konfliktus forrásként jelentkezhet. A konfliktusok megoldásának gyakori módja a háború. A másik, 

sokkal szimpatikusabb lehetőség az integráció, amely különböző formákban, a közös célok mentén 

segíthet az eltérő érdekekből származó ellentéteket csökkenteni vagy megszűntetni. (Medina Viktor. 

EU ismeretek, 6.o.) 

Ennek szellemében az első világháború után Aristide Briand francia külügyminiszter már 

egy Egyesült Európáról álmodott. Az álom akkor nem valósult meg, helyette 1929-ben megszületett 

a Kellogg-Briand-paktum, amely értelmében a szerződéshez csatlakozó országok lemondanak a 

háborúról, mint a nemzetközi konfliktusok megoldásának eszközéről. A javaslatot Frank B. Kellogg 

amerikai külügyminiszter fogalmazta meg 1928. április 13-án, válaszul Briand kérésére, hogy az USA 



garantálja Franciaország határainak sérthetetlenségét. A paktumhoz 1929 végéig összesen 54 ország 

csatlakozott. Briand eredeti javaslata egy francia-német együttműködésen alapuló európai szövetség 

létrehozása volt, amelyből a kontinens országai közül egyedül a Szovjetuniót rekesztette volna ki. Az 

elképzelés azonban megbukott, mert a tényleges célja az volt, hogy a britek bevonásával egy francia 

hegemóniát teremtsen meg Európában, ami nem tetszett Nagy-Britanniának. Az osztrák-német 

vámunió, a közép-európai térség rendezését megcélzó Benes-javaslat (dekrétum), az 

angol Vansittart-Sargent-féle dunai államok vámuniója, valamint az 1932-es Tardieu-terv is 

megbukott. 

Aristide Briand (1862-1932), francia külügyminiszter mindezt politikai céllá emelte a 26 

európai államhoz 1929-ben intézett Memorandumában (Briand, 1998), melyet – kezdeményezésére 

- az európai országok képviselői Genfben hivatalosan megtárgyaltak. Briand európai föderációs terve 

a klasszikus konföderalista mintát követte. A közös piac létrehozását tervezte a jólét biztosítása 

céljából. Javasolta továbbá a pénzügyi, a munkaügyi, az egészségügyi, és a kulturális 

együttműködést. A gazdasági együttműködésről azt gondolta, hogy nem lehetséges politikai 

együttműködés nélkül. A történelmi körülmények végül is nem tették lehetővé Briand 

elképzeléseinek a megvalósulását. Európában fasiszta, nemzeti szocialista, és sztálinista totalitárius 

rendszerek születtek.  

A Briand-terv. 1929-ben Briand egy páneurópai regionális unió létrehozását kezdeményezte, 

amelynek célja a béke megszilárdítása volt Európában, diplomáciai egyezmények útján. Ezen kívül 

Németország helyreállítását, és a francia-német közeledést is sürgette a nemzeti ellentétek 

lecsillapításával, törekedve az európai integráció előmozdítására. Ugyanebben az évben Briand 

tárgyalásokat folytatott az angol és a német kormánnyal egy jövőbeli gazdasági összefogásról. A 

gazdasági szövetség kialakítását a politikai egységhez vezető út első lépésének tartotta. Genfben 

vázolta először egy európai föderatív szövetség létrehozásáról szóló tervét az európai országok 

képviselői előtt.  

Hét évszázad sikertelen és elfelejtett tervezetei után, ez az első eset, hogy a gyakorlati élet és 

a politika témájává válik egy föderatív egységeszme gondolat! Gazdasági téren vámuniót, közös 

gazdaságpolitikai irányítás megvalósítását tervezte, így az életszínvonal az unió egész területén 

egységesen emelkedhetne. Célja a termékek, a tőke és a munkaerő szabad áramlásának 

megvalósítása, a termelés ésszerűsítése, a gazdasági rendszerek közelítése volt. Aristide Briand 

francia politikus, a parlament tagja, miniszterelnök, ill. külügy-, belügy-. Nobel-békedíjas (1926).  

Európa fejlődése rendkívül dinamikus, a kontinens egyre magabiztosabban tör előre és 

formálja a maga képére a világot. Az államok közötti versengés, a nemzetek gazdasági önellátásba 

vetett hite végül az I. világháborúhoz vezet. A Nagy Háború ellenben súlyosan megzavarja Európa 

magabiztosságát, és életre hívja az európai egység megteremtésére irányuló első tényleges lépéseket 

is. Az I. világháború Európát és az egész emberiséget is megrázta. A fejlődés töretlenségébe vetett 



hitet, a belle époque nyugodt korszakát súlyos politikai és 

gazdasági problémák ingatták meg. A hanyatlás érzése az 

egész kontinenst hatalmába kerítette. Európa súlya a 

világgazdaságban jelentősen csökkent, az Amerikai 

Egyesült Államoké pedig rendkívül megnőtt. A gazdasági 

és a politikai élet is bizonytalanságokkal volt tele.  

Coudenhove-Kalergi Páneurópa-eszméje és 

terve  

Ezzel párhuzamosan arra is szükség lenne, hogy a 

demokratikus föderalista szövetségi politika kialakuljon 

Közép-Európában. E politika szellemében indult Bécsből 

a Páneurópa-mozgalom Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi gróf (1894-1972), politikai 

gondolkodó vezetésével (Coudenhove-Kalergi, 1926). Coudenhove-Kalergi a demokratikus 

világföderáció és az annak részét képező európai államok demokratikus szövetségének a 

következetes híve volt. Felismerte, hogy a régi típusú európai nemzetállami és nemzetbirodalmi 

hatalmi politikát egyedül a nemzetek feletti intézményekkel és kétkamarás parlamenttel rendelkező 

európai föderáció közömbösítheti.  

Az egységmozgalmak ismét politikai síkra terelődtek, amelyek közül a Páneurópa-mozgalom 

volt a legjelentősebb. Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi 1923-ban jelenteti meg Bécsben 

Páneurópa című könyvét, melyben az európai föderáció szükségessége mellett érvelt, végcélul pedig 

az Európai Egyesült Államok létrehozását tűzte ki. Eszméi ugyan nem forradalmian újak, de jelentős 

politikusokat sikerült maga mellé állítania. Olyan személyiségek voltak az Unió tagjai mint Konrad 

Adenauer, Georges Pompidou és Carlos Sforza, akik az európai integráció 1945 utáni történetében 

kiemelkedő szerepet játszottak.  

Coudenhove-Kalergi az európai föderalizmus történetének az egyik legjelentősebb 

gondolkodójává vált, úgy vélte, hogy a demokratikus rendszerű nemzetállamok rendezőelveként csak 

a föderalizmus működhet, és ehhez szorosan kapcsolódik az európai identitástudat kialakítása is. 

Nézeteit a Páneurópa-mozgalom alapjául szolgáló Páneurópa című munkájában fejtette ki 

részletesen. Tervének lényege, hogy Európának politikai és gazdasági regionális föderációvá kell 

alakulnia, amit azzal indokolt, hogy komoly külső és belső veszély is fenyegeti.  

 

 

 

 

 

 

 



AZ EGYESÜLT EURÓPA GONDOLATA  

 

Számos más terepen is zajlott már a folyamat. Már-már a középkorban is megjelent az igény. 

Ami a klasszikus az 1100-as évektől az 1300-as évekig zajlott. Lényege: a Római Pápa törekvése az 

egységes keresztény Európáért. Ez a török idején is megmaradt. A kora újkorra ez megszűnt. Egészen 

a 19. századig az integráció fel sem merült. A hatalmi egyensúly a 18.sz elejére megbomlik. 1815. 

szent szövetséggel újra felmerül az egységes EU gondolata.  Az európai integráció mai értelemben 

vett történetének kezdetét általában 1945-re teszik. Az európai gazdasági rendszerek romokban 

hevertek, régi politikai rendszerek hitelüket vesztették. Az új szemlélet alapja olyan politikai unió 

volt, mely megvalósítja az európai nemzetek békéjét és harmóniáját. Az egység gondolatata azonban 

régebbi keletű. Európa története hemzseg a hódítási kísérletektől. Ezek a kísérletek sorra kudarcot 

vallottak. Egyrészt a földrész mozaikszerű széttöredezettsége, részint mert a hódítók nem 

rendelkeztek megfelelő politikai eszközökkel. Az európai integráció történetére sok filozófus is 

hatással volt. A legtöbb író a Római Birodalomban látta az egységes EU modelljét, mely szerintük 

az egész civilizált Európát magába foglalta.  

Maga a civilizáció volt a legfontosabb, mert egységes, belső békében élő Európára vágytak, 

mely hatékonyan képes védekezni a külső támadásokkal szemben. Az egység legnagyobb előnyét a 

békében, és a védhetőségben látták.  

Az „európai integráció” alatt európai tőkés államok egy közös államba való 

egybeolvadásának, az Európai Egyesült Államok létrehozásának a folyamatát értették, pontosabban 

az arra való törekvést, miszerint az egyes tagállamok fokozatosan lemondanának nemzeti 

önrendelkezésükről a közös állam javára. Az európai integráció definíciójából is sejthető, hogy ez a 

folyamat a gazdasági együttműködésnél sokkal többet feltételez. Ahhoz, hogy a közös állam 

létrejöjjön, az együttműködést az élet minden területére és magasabb szintre (például a politikára) is 

ki kell terjeszteni. Napjainkban az integrációnak hét fokozata különíthető el, amelyek az egyes 

fokozatai szorosan egymásra épülnek, megtartva a megelőző szakasz eredményeit és tovább bővítve 

azokat valamilyen tekintetben.  

Az integráció hét fokozata - a számok sorrendjében haladva - a legegyszerűbbtől a legfejlet-

tebbig a következő: 

1.Preferenciális vámövezet: az övezethez tartozó országok különböző vám- és egyéb 

kereskedelmi jellegű kedvezményeket adnak egymásnak. (A preferencia francia eredetű szó, és 

előnyben részesítés a jelentése.) A preferencianyújtás két változata ismert. Az egyik a kölcsönös, 

azonos előnyök nyújtása, amikor mindegyik ország ugyanazon előnyöket nyújtja a másiknak. Ezzel 

szemben a másik típus az egyoldalú preferencia, amikor például a fejlődő országok egyoldalúan 

különféle preferenciákat igényelnek a fejlettektől. Másképpen fogalmazva: a fejlett országok nem 

kapnak semmilyen kedvezményt a fejlődőktől, amiért preferenciákat nyújtottak nekik. Az övezet 



névadója eredetileg a Brit Birodalmi Preferenciális Megállapodás volt, amit 1932-ben Ottawában 

kötöttek. 

2.Szabad kereskedelmi övezet: az övezeten belüli országok egymással szabadon, mindenféle 

korlátozás nélkül kereskednek, miközben a kívülállókkal szemben saját nemzeti vámpolitikájukat 

alkalmazzák. Annak érdekében, hogy az övezetbe tartó áru ne ott jusson be, ahol a legkisebb a 

nemzeti vám, igen szigorú adminisztratív intézkedéseket vezetnek be. 

3.Vámunió: az unión belüli országok egymással szabadon kereskednek, de az előbbi 

fokozathoz képest abban lépnek tovább, hogy a tagállamok egyeztetik kereskedelempolitikájukat, és 

közös külső vámokat állapítanak meg, tehát egységes lesz a vám a kívülállókkal szemben. Abban is 

előrehaladottabb, hogy nemcsak az ipari termékek, hanem az agrártermékek kereskedelmére is 

kiterjed. 

4.Közös piac: az előzőekhez képest ez már sokkal szorosabb gazdasági együttműködést 

igényel a tagállamoktól, átmenetet képez a gazdasági unió irányába. A közös piac valójában a 

termelési tényezők (például: tőke, munkaerő, áruk) szabad áramlásának a megvalósulását célozza. 

5.Gazdasági unió: a tagállamok harmonizálják gazdaságpolitikájukat, és a nemzetgazdaságok 

helyett az unió egységes gazdasága bontakozik ki. Ez már valódi integrációs szerveződés, hiszen 

egységesül a gazdaság. A termelés és az értékesítés teljes egészében az unió szintjén szerveződik. 

Megvalósul a szolgáltatások szabad áramlása is. 

6.Monetáris unió: a gazdasági integráció magasabb szintjén a tagállamok a pénzt is 

egységessé teszik, vagyis az egyes nemzetállamok valutái megszűnnek, és a kívülállókkal is a közös 

pénzben számolnak el. Az együttműködést kiterjesztik a monetáris (pénzügyi) és a fiskális 

(államkincstári) politikán túl más területekre is, olyanokra, mint például az oktatáspolitika, a 

szociálpolitika és a regionális politika. 

7.Politikai unió: ez tekinthető az integráció legmagasabb fokának. Ahogy a neve is mutatja, 

ezen a szinten már a tagországok politikája is egységesül, létrejön a közös kül-és biztonságpolitika, 

a politikai intézmények összefonódnak. Az egyes tagországok elméletileg megszűnnek, és már szinte 

egy államként működnek. (Kiss Éva. Az Európai Unió, 14-15.o.) 

 A Római Szerződés aláírását követően, 1957-től a fő döntéshozó szervezet a tagállamok 

kormányainak képviselői által alkotott Miniszterek Tanácsa, amely a Maastrichti Szerződés, 1993 

óta, Európai Unió Tanácsa néven működik.  

A„Közös Európa” ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók 

fejében, mégis csak a második világháború után indult el az integrációs folyamat Európában. Ennek 

oka, hogy a II. világháború vége romokban és megosztottan találta Európát. Történelmi esélyt 

használtak ki a nyugat-európai országok, mikor feledve a viszályt leültek a tárgyalóasztalhoz, és 

pár konkrét együttmûködés, javaslat mentén tervezni kezdték a kontinens békés jövôjét. Stabil 

elképzelésük szerint a béke fenntartása csak úgy oldható meg, hogy gazdaságaikat összekapcsolják. 



Egyfajta kölcsönös függôség és munkamegosztás kialakítása volt a cél, hogy elkerülhetôek 

legyenek a különutas politizálások, valamint az esetleges újabb próbálkozások az egyeduralomra. 

Nyilvánvalóvá vált a segélyakciók révén, hogy a nemzetközi rend, s benne az Egyesült Államok (lásd 

Marshall-segély) is egy integrált és békés Európát kíván.  

Ezen kívül, a nyugat-európai országok aggódó figyelemmel tekintettek az akkor már egyre 

inkább kibontakozó kelet-európai kommunista blokk felé. Nem szabad elfelejteni, hogy az európai 

összefogás komoly politikai tartalommal bír, ámde a legfontosabb kapocs mégis a gazdasági 

együttmûködés. Hosszú utat kellett a nyugat-európai országoknak bejárni, együttmûködésüket 

türelmesen és óvatosan kellett elmélyíteniük ahhoz, hogy vezetô szerepet tölthessenek be a 

világgazdaságban. Az Európára jellemzô szociális gondoskodás magas költségei, a magas 

munkabérek rontják az európai áruk versenyképességét. Ezt ellensúlyozandó a megoldás az üzemi 

méretek növelése, a sorozatgyártás és a specializáció lehetett, ami alapján minden ország más termék 

gyártását vállalja. (Rácz Péter. Európai Uniós ismeretek) 

Az európai integrációt motiváló politikai, katonai, gazdasági, társadalmi stb. okok a 

különböző időszakokban eltérő mértékben ösztönözték azt. Sőt, az idő előrehaladtával, az 

együttműködés kiteljesedésével egyidejűleg újabb indítékok is felbukkantak, miközben mások 

eltűntek. Az európai integráció folyamatát is külső, az Európán kívüli térségből származó okok 

(például az USA és a volt Szovjetunió gazdasági, politikai, katonai szerepe) és belső, az európai 

térségből fakadó okok együttesen indukálták. Az európai integráció legfontosabb hajtóerői, amelyek 

gyökerei részben az 1950 előtti évekre nyúlnak vissza, a következők: 

Európán kívüli nagyhatalmi fenyegetettség. A II. világháború után Európa területét alapvetően 

két, Európán kívüli nagyhatalom (USA, volt Szovjetunió) tartotta megszállás alatt. A hidegháborús 

időszak kibontakozása, a két nagyhatalom szembekerülése, valamint az USA nyomasztó gazdasági 

fölénye és az egykori Szovjetunió szembetűnő katonai befolyása folytán nyilvánvalóvá vált Európa 

számára, hogy csak egységesülése révén lesz képes visszaszerezni a kialakuló kétpólusú 

világrendszerben a korábbi politikai, gazdasági tekintélyét. A hidegháborús légkör kiemelkedő 

szerepet játszott az integráció előmozdításában. 

Különböző nemzetközi szervezetek létrejötte. Európa politikailag és gazdaságilag is külön utat 

járó keleti fele, ahol szovjet vezetéssel 1949-ben megalakult a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 

(röviden: KGST), a nyugat-európai országokat is együttműködésre sarkallta. Elősegítette ezt az USA 

gazdaságpolitikája és több nemzetközi szervezet (IBRD, IMF, GATT) létrehozása is, mivel azokban 

lehetőség nyílt arra, hogy a nyugateurópai országok különböző területeken és eltérő mértékben 

működjenek együtt, mintegy „megalapozták", a későbbi együttműködésüket. A Nemzetközi 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD, ma 

Világbank) és a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund - IMF) 1944-ben jött létre, míg 

az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (General Agreement on Tariffs and Trade - 



GATT) 1948-ban. Az európai újjáépítéshez nyújtott amerikai támogatás és hitelek elosztására 1947-

ben megalakult Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (Organisation for European Economic 

Cooperation - OEEC, ma OECD) szintén kedvezően hatott a nyugat-európai egységtörekvésekre. Ez 

először a biztonságpolitika terén mutatkozott meg, ugyanis a megerősödő Szovjetunió egyre fenye-

getőbb katonai hatalma ellen szükségesnek vélték a katonai összefogást. Ennek első eredménye az 

1948-ban Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és az Egyesült Királyság által létrehozott 

„Brüsszeli Szerződés", amely legfőbb feladatként az agresszióval szembeni közös védelmet tűzte ki. 

Azaz bármiféle katonai támadással szemben együttesen lépnek fel.  

Mivel a szerződés tagországai is látták, hogy egy esetleges szovjet támadás esetén nem 

lennének igazán erősek, ezért szorgalmazni kezdték az euroatlanti katonai együttműködés 

megvalósítását. 1949-ben jött létre az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty 

Organisation - NATO), amely ettől kezdve garantálta Nyugat-Európa biztonságát, részben az 

amerikai haderő európai jelenlétével, részben pedig azáltal, hogy közösen alkalmaznak katonai 

válaszlépést akkor, ha valamelyik országot támadás érné, mert az olyan, mintha mindegyiküket 

megtámadnák.  

Egy hónappal a NATO-szerződés megkötése után, 1949. május 5-én hozták létre az Európa 

Tanácsot (Council of Europe), amely regionális nemzetközi szervezetként működött, és működik még 

ma is. Ez nem integrációs tömb, és nem nemzetek feletti szervezet. Legfőbb célja az emberi jogi 

kérdések és a kulturális, valamint a társadalmi problémák kezelése. Az Európa Tanács lényegében 

azon vélemények, felfogások eredőjeként jött létre, hogy Európa egysége csak közös 

intézményrendszeren keresztül valósulhat meg. Az Európa Tanács létrehozását az európai egység 

irányába tett lépések egyikének tekintették. 

Az európai nagyhatalmak közötti megbékélés szükségessége. A francia-német megbékélést 

nagyon fontosnak tartották az európai országok, mint a tartós béke elemi feltételét, ezért 

elengedhetetlen volt a feszült viszony rendezése Európa jövője szempontjából. (Ezt igazolja az elmúlt 

évek békéje is az európai kontinensen.) A megoldást ez esetben is az együttműködésben látták. 

A gazdasági fejlődés nemzetállami korlátai. A nemzetállamok keretei között kibontakozott 

kapitalista fejlődés a XX. század közepe táján egyre több korlátba ütközött. Az államhatárok 

akadályozták a tőke és a munkaerő szabad áramlását, a nemzetközi kereskedelem további fejlődését 

és a területi munkamegosztás elmélyülését. Ezt felismerve, néhány európai ország (Belgium, 

Hollandia, Luxemburg) már a II. világháború vége felé, 1944-ben egyezményt kötött a vámunió 

megteremtésére. A megállapodás alapján 1948-tól eltörölték az egymás közötti vámokat, és közös 

külső tarifákat állapítottak meg. Ezzel elindultak a gazdasági integráció útján. Innentől beszélhetünk 

Benelux országokról is, ami a három ország angol elnevezésének (Belgium, the Netherlands, 

Luxemburg) első betűiből származik. Hasonló kezdeményezések más nyugati országok (például 

Franciaország-Olaszország) esetében is történtek, de ezek kudarcba fulladtak. Vizsgálták a vámunió 



megvalósításának a lehetőségeit az északi országok is, amelyek 1946-tól egy lazább politikai és jogi 

együttműködésről döntöttek azért, hogy a nemzetközi fórumokon egységes északi álláspontot 

tudjanak képviselni. 

Előnyös földrajzi fekvés. A nyugat-európai országok földrajzi fekvéséből adódó közelség 

különösen kezdetben segítette az integrációt. A természeti erőforrások (szén, vasérc) 

elhelyezkedésének köszönhetően szoros gazdasági kapcsolatok alakultak ki például a francia és a 

német vas- és acélipar között. 

Szűk belső piacok. A megtermelt nagy tömegű áru értékesítése a szűk belső piacon egyre 

nagyobb nehézségekbe ütközött. A tömegtermékek egy-egy ország területénél sokkal nagyobb 

felvevőpiacot igényeltek. Erre azért is szükség volt, mert a gazdaság fejlődése és versenyképességének 

fokozása megkövetelte az emelkedő munkabérek és a növekvő környezetvédelmi kiadások által 

előidézett magas termelési költségek lefaragását, az üzemek méretének növelését és az erőteljes 

szakosítást, továbbá a sorozatgyártásra való összpontosítást. Ezek a tényezők kiemelt helyet foglaltak 

el a gazdasági okok között. 

Kisebb európai vállalatok az amerikaiakhoz viszonyítva és kisebb tőkekoncentráció. Az 

európai és az amerikai vállalatok méret- és tőkenagyság-különbsége az európaiakat érintette 

hátrányosan, mert az európai vállalatok jóval kisebbek és kevesebb tőkét koncentrálnak, mint az 

amerikaiak. Ahhoz, hogy az európaiak lépést tudjanak tartani az új kihívásokkal és az amerikai 

versenytársakkal, és hogy növelhessék gazdasági befolyásukat, hatalmas összegekbe kerülő 

kutatásokra van szükség, főként a dinamikusan fejlődő kulcságazatokban (számítástechnika, 

telekommunikáció, repülőgépgyártás, biotechnológia stb.). Erre egy-egy kisebb vállalat egymaga 

nem képes, de még a kisebb országok sem, ezért szintén elengedhetetlen az összefogás. Államilag 

összehangolt együttes fellépés kívánatos a nagyszabású kutatási programok (például űrkutatás) meg-

valósításához is. Mindezek a tényezők szembetűnően jelzik, hogy az európai országok együttműkö-

dését a különféle okok bonyolult szövevénye váltotta ki. A kezdeti motiváló erőkhöz, amelyek 

hatására a fejlett nyugat-európai országok a XX. század közepén egyre szorosabbra fűzték 

együttműködésüket, a későbbiekben újabbak adódtak, továbbmélyítve az együttműködést. 

Energiaválság az 1970-es években. Az energiahordozók árának drasztikus emelke 

dése miatt jelentős változások következtek be a világgazdaságban, amelyek a fejlett 

nyugat-európai országokat is mélyen érintették. A nehéz helyzeten ugyancsak közös 

erővel próbáltak meg úrrá lenni. A gazdaságban nagyobb figyelmet fordítottak az ener 

giatakarékosságra, új termelési eljárásokat, technológiákat vezettek be, átszervezték a 

nagy nyersanyag- és energiaigényű ágazatokat, és közös energiapolitikai célokat fogal 

maztak meg. 

Újabb problémák az ezredfordulón. A XX. század végén az EU-nak újabb kihívásokkal 

(globalizáció, szocialista rendszer összeomlása) kellett szembenéznie, amelyek 



szintén egységes álláspont kialakítására és közös intézkedésekre kényszerítették, valamint arra, hogy 

együttműködésüket tovább erősítsék és szélesítsék Európa keleti része 

felé is. (Kiss Eva. Az Európai Unió.17-19.o.) 

A nemzetközi integráció formái. Az integrációnak nemzetközi szinten számos formája lehet. 

A világ számos országánál megfigyelhetők a különböző szinten és mélységben kialakult 

szerveződések. Az integrációs formákat jellemzőik alapján 6 szintre lehet osztani. Ezek a szintek 

megfigyelhetők az Európai Unió kialakulásának történeti áttekintésében is. 

Az integráció első lépése a szabadkereskedelmi társulás. A társulásban résztvevő országok 

között már liberalizált a külkereskedelem, tehát egymás között az árukra és a szolgáltatásokra 

nincsenek vámok, de a kívülállókkal szemben minden ország külön nemzeti vámpolitikát folytat. Az 

integráció következő lépése a vámunió. Ebben az esetben is vámmentes az áruk és szolgáltatások 

tagok közötti kereskedelme, de itt már közös külső vámokat alkalmaznak, és közös 

kereskedelempolitikát folytatnak. A közös piac esetében az áruk és szolgáltatások szabad áramlásán 

túl, minden termelési tényező, a tőke és a munkaerő áramlása is szabad. 

Az egységes (belső) piac az integráció negyedik lépését jelenti. Ebben a formában a vámokon 

és a mennyiségi korlátokon túl, a „nem vámjellegű” korlátokat is felszámolják. Ezeket a korlátokat 

három csoportba lehet sorolni: fizikai (pl. határformalitás), technikai (pl. előírások, standardok), 

pénzügyi (pl. adó). 

A gazdasági unió a közös piacon túl már a gazdaságpolitikák integrációját is megvalósítja. A 

nemzeti gazdaságpolitikák harmonizálásának végső célja azok közösségi szintű egységesítése, amely 

legfontosabb eleme a közös valuta. Az integráció legszorosabb formája a politikai unió, amely a 

kormányzat és a törvényhozás közösségi szintre való emelését jelenti. A folyamat legfontosabb 

elemei a közös külpolitika kialakítása és a bel- és igazságügyek közös szintre emelése. 

Az ötvenes években a három szálon (védelempolitika, politika, gazdaság) elindult integrációs 

folyamatban nyilvánvalóvá vált a gazdasági integráció primátusa. A politikai integrációval az 

alapvetően kudarcot jelentő Európa Tanács után nem is próbálkoztak, az európai regionális 

katonapolitikai együttműködés pedig az Európai Védelmi Közösség bukása miatt ellehetetlenült. A 

sikert egyedül a gazdasági integráció jelentette, annak is ágazati, funkcionális változata: egyes 

gazdasági területeken (bár egyre csökkenő mértékben, de mégiscsak) szupranacionális módszerekkel 

való együttműködés volt hivatott biztosítani egyrészt a gazdasági felemelkedést, másrészt pedig a 

tartós békét. Az integrációs logika szerint amenynyiben a tagállamok gazdaságait egymáshoz 

láncolják, irracionális és lehetetlen is lesz az egymás elleni katonai fellépés.  

A Montánuniót még erősen a szupranacionális együttműködés logikája alapján alakították ki. 

A Római Szerződés által létrehozott intézményrendszer a kormányköziség–szupranacionalizmus 

dichotómiában további elmozdulást jelentett a kormányköziség felé. Ez a megállapítás elsősorban 

abból következik, hogy a közösségi érdekeket megjelenítő Bizottság helyett a tagállami érdekek 



megjelenítésének testülete, a Tanács kapott döntéshozatali jogkört. A szupranacionalizmus a 

működés során csekély mértékben erősödött: a minősített többségi döntéshozatalra való áttérést 

illetően a Hallstein-bizottság a hatvanas évek közepén kudarcot vallott, a Bíróság azonban 

megállapította a közösségi jog elsődlegességét. A hatvanas évek azonban – ahogy látni fogjuk – 

mégiscsak a kormányköziség további térnyerését hozták: De Gaulle ténykedése a francia érdekek 

maradéktalan érvényesítése érdekében ebbe az irányba tolta a Közösség működésének az elveit.  

A Római Szerződés gazdaságfilozófiai szempontból érdekes kettősségre hívta fel a figyelmet. 

Megszületésétől egészen az 1970-es években bekövetkezett gazdasági válságig a tagállamokban a 

John Maynard Keynes nevéhez fűződő, beavatkozó, jóléti állami gazdaságpolitika volt a jellemző. 

Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása azonban a gazdasági liberalizmus szemléletét tükrözte. 

A Római Szerződés célkitűzésként meghatározott vámunió, majd a közös piac megvalósítása a 

kereskedelmi és egyéb korlátok lebontását és a verseny fokozását segítette elő. Míg a tagállami 

nemzetgazdaságokban keynesi kereslet-teremtő gazdaságpolitika folyt, az integráció szintjén a 

kezdeti időszakban liberalizáció és dereguláció érvényesült. 

 A Római Szerződéseket előkészítő kormányközi konferencián a közös piac és az 

atomenergiaügyi együttműködés hasonló súllyal szerepelt. A későbbiekben azonban az arány 

megváltozott: az ötvenes években oly fontosnak tűnő atomenergiaügyi együttműködés szinte azonnal 

háttérbe szorult. A tagállamok s főleg Franciaország önálló atomenergia-programot indított, s ez 

ellehetetlenítette az EuRATOM működését. A főszerepet tehát a továbbiakban az Európai Gazdasági 

Közösség játszotta.  

Az integrációs intézményrendszer megszületett. Eddig az európai integráció történetének 

bemutatásában jelentős szerepet kaptak a külső szereplők, körülmények és nemzetközi folyamatok. 

A továbbiakban ezek a szempontok szükségképpen kissé háttérbe szorulnak: a Közösség 

működésének elindulásával az európai belpolitika játssza a főszerepet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AZ EURÓPA-GONDOLAT A MÁSODIK VILÁGHÁBORUTOL 

 

A háború utáni Európát elsősorban az jellemezte, hogy elvesztette vezető világpolitikai 

szerepét. Egy új nemzetközi rend alakult ki, amelyben a vezető hatalmi szerepet az USA és a 

Szovjetunió kapta. A döntések tehát az európai nemzetek feje felett születtek. A háború a legnagyobb 

kárt Európában tette, tehát itt volt a legnagyobb méretű újjáépítésre szükség. Az ipari termelés 

újraélesztéséhez pedig nagymennyiségű nyersanyag kellett. A nyersanyagtermelés és a késztermékek 

előállítása gyakran más-más országokban történt, ami megkövetelte a különböző országok közötti 

kereskedelmet. Az országhatárok azonban jelentősen megnehezítették a termékek szabad és gyors 

áramlását, lassítva ezzel az újjáépítés folyamatát. 

A II. világháború után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetközi politika alakulását a 

szovjet-amerikai viszonyok (hidegháború) határozzák meg. Nyugat-Európa az Egyesült Államok 

számára fontos térséggé vált a Szovjetunióval szembeni politikában. Ez egyrészt azt jelentette, hogy 

az USA támogatta Nyugat-Európát abban, hogy egy regionális katonai-védelmi rendszert építsen, 

másrészt a háború során gazdaságilag meggyengült nyugat-európai országok számára egy olyan 

tervet dolgozott ki, amelynek célja az volt, hogy segítsen áthidalni az újjáépítés gazdasági 

nehézségeit.  

Stunde Null – nulladik óra. A német történelemben ez az elnevezése a II. világháborút lezáró 

kapitulációnak. 1945. május 8-án a Wermacht feladta a küzdelmet, elismerték Németország 

vereségét, és ezzel véget ért a hat esztendeig tartó, történészek szerint mintegy 50-60 millió ember 

életét követelő világégés. Európa a háborús katasztrófa állapotában volt minden szempontból: az ipari 

termelés a töredékére esett vissza, elpusztultak a gépek, nem volt nyersanyag. A mezőgazdaság a 

háborús cselekmények és a munkaerő hiánya következtében szinte termelésképtelen volt.  

Rengeteg volt a volt háborús övezetben a hontalan – a korábban Németország által megszállt 

területekről, a munkatáborokból és a koncentrációs táborokból tömegesen vándoroltak korábbi 

otthonaik felé, s 1945 őszétől elindult a Potsdamban elhatározott lakosságcsere is, mely elsősorban 

németek kitelepítését jelentette Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról. Európa a 

szovjet és az amerikai csapatok segítségével szabadult fel a német gőzhenger alól, ami hosszú távra 

meghatározta az öreg kontinens sorsát. Olyan országok, amelyek hatalmas gyarmatbirodalom 

vezetőiként (Nagy-Britannia, Franciaország) ötven évvel korábban még – mai kifejezéssel élve – 

globális szereplők voltak, képtelenek voltak megakadályozni a háború kirobbantását, és külső 

segítséggel tudtak csak véget vetni annak. A két nagyhatalom az Amerikai Egyesült államok és a 

Szovjetunió volt. (Arató Krisztina, Koller Boglárka. Európa utazása, 61.o.) 

Roosevelt amerikai elnök a háborús időszakban a második világháború utáni rendezést még 

az ún. „négy világcsendőr” együttműködésen alapuló koncepciója alapján képzelte el. A tervnek az 



volt a lényege, hogy a fő katonai és gazdasági erőket koncentráló államok – az USA, Nagy-Britannia, 

a Szovjetunió és Kína – felelősek lennének a háború befejeztével a béke hosszú távú fenntartásáért. 

A fegyverek elhallgatása után azonban a második világháborús antifasiszta koalíció szétesett. 

Legyőzetett a közös ellenség, amellyel megszűnt az összekötő kapocs a korábban egy oldalon 

harcoló, de eltérő társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedésű hatalmak között. A terv 

ellehetetlenülését okozta továbbá, hogy Roosevelt túlbecsülte a szövetségesek, de főleg Nagy-

Britannia gazdasági és katonai erejét: a britek kiszorultak Indiából, Palesztinából s később 

Görögországból. Megváltoztak a politikai szereplők is. A Roosevelt, Churchill és Sztálin alkotta 

háborús triumvirátus megszűnt: Roosevelt meghalt, őt Harry Truman követte az USA elnöki 

székében, Churchill pedig elvesztette a választásokat, s a második világháborút követő években 

„magánemberként” politizált.  

A Szovjetunió geopolitikai státusának javítása ügyében azonban kíméletlen volt: 

Törökországgal szemben területi igényekkel lépett fel azzal a céllal, hogy szovjet katonai 

támaszpontokat létesíthessen a Boszporuszon; csak Truman 

követelésére hagyták el csapatai Azerbajdzsánt; az ENSZ 

Biztonsági Tanácsának felszólítására vonultak ki Észak-

Iránból; s még sorolhatnánk a példákat. 1946/47 telén a brit 

Attlee-kormány tájékoztatta az Egyesült államokat, hogy 1947 

márciusa után képtelen tovább folytatni Görögország és 

Törökország gazdasági és katonai támogatását a szovjet 

előrenyomulás megakadályozása érdekében. Az amerikai és a 

szovjet értékek és érdekek kezdtek súlyosan összeütközni. 

Mindezek következtében Truman elnök 1947. március 12-én 

közzétette a később róla elnevezett, de containment 

(feltartóztatási) doktrínának is nevezett amerikai külpolitikai stratégiát. Elkezdődött a hidegháború. 

(Arató Krisztina, Koller Boglárka. Európa utazása, 64.o.) 

A nemzetközi gazdasági rendszer kialakítása már jóval a háború vége előtt elkezdődött – 1941 

augusztusában Roosevelt és Churchill aláírta az Atlanti Chartát, melyben kötelezettséget vállaltak 

arra, hogy a háborút követően visszaállítják a világkereskedelem multilaterális rendszerét. Ezen az 

elvi alapon szervezték meg 1944-ben az Egyesült államok-beli Bretton Woodsban (New 

Hampshire) azt a nemzetközi konferenciát, mely lefektette annak a dolláralapú nemzetközi 

pénzrendszernek az alapjait, amely egészen a hetvenes évek elejéig biztosította a részes valuták 

stabilitását. A nemzetközi pénzügyi rendszer kapcsolódó eleme volt a Nemzetközi Valutaalap 

(International Monetary Fund, IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (International 

Bank for Reconstruction and Development, IBRD, azaz Világbank). Az IMF eredeti feladata a 

különböző valuták közötti átváltási arányok szabályozása, valamint az országok között felmerülő 



fizetési nehézségek kezelése volt. A Világbankot arra a célra hívták életre, hogy a háború sújtotta 

országok számára az újjáépítéshez nyújtson segítséget, s később legfőbb feladata a világ 

legszegényebb országainak fejlesztése lett. Az 1945 februárjában lezajlott, több szempontból 

rendkívül fontos döntésekre jutó jaltai konferencián Roosevelt, Churchill és Sztálin megegyeztek a 

kialakítandó szervezet működésének alapelveiben, áprilisban San Franciscóban összeült az 

alapokmányt előkészítő konferencia, s ugyanott 1945. június 26-án alá is írták az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének alapokmányát. Az ENSZ, bár a világ népei közötti kooperáció elősegítésére hozták 

létre, néhány hónappal később már a készülődő hidegháború jegyében a szovjet–amerikai viták 

legfőbb színterévé vált.  

Dokumentum 

Truman üzenete a Kongresszushoz, Washington, 1947. március 12.  

A kényszertől mentes nemzetek békés fejlődésének biztosítása érdekében az Egyesült államok 

vezető szerepet vállalt az Egyesült Nemzetek felállításában. Meggyőződésem, hogy segítségünknek 

elsősorban gazdasági és pénzügyi segély formájában kellene megnyilvánulnia, amely 

elengedhetetlenül szükséges a gazdasági stabilitáshoz és a politikai intézmények szabályszerű 

működéséhez. A totalitárius rendszerek csírái a nyomorúságból és szükségből táplálkoznak. A 

szegénység és [a] polgárháború rossz földjében terjednek el és növekszenek. Teljesen akkor fejlődnek 

ki, amikor a népben kihal a jobb jövőbe vetett remény. Nekünk életben kell tartani ezt a reménységet.”  

(Halmosy Dénes. Nemzetközi  szerződések. 119-125.o.) 

A Truman-doktrína meghirdetése azonban új világpolitikai helyzetet teremtett: sürgetővé 

vált Nyugat-Európa – immár a szovjet veszéllyel szembeni – biztonságának megteremtése. Az 

angolok diplomáciai offenzívát indítottak az USA bevonása érdekében, akik egyelőre óvatosan 

reagáltak. A nyílt felelősségvállalás elmaradt. A gazdasági programnak már külpolitikai stratégiai 

háttere is volt. George Marshall, az Egyesült Államok külügyminisztere (korábban vezérkari főnök) 

1947. június 5-én a Harvard Egyetem tanévzáróján elmondott beszédében nagyszabású 

segélyprogramot hirdetett Európa számára. A beszéd előirányozta az amerikai segítségnyújtást, s 

nagyon fontos az a kitétel, hogy nem az Egyesült államok akarta kitalálni, hogy az elosztás hogyan 

és miként történjen, azt a támogatás címzettjeinek hagyta meg.  

Dokumentum 

Marshall külügyminiszter Harvard Egyetemen mondott beszéde, 1947. június 5.  „…A

mi az európai rekonstrukció kívánalmait illeti, az életekben esett fizikai kárt, a városok, gyárak, 

bányák és vasútvonalak látható pusztulását, már lelkiismeretesen felbecsülték, ám az elmúlt hónapok 

során világossá vált, hogy a látható pusztulás alighanem kevésbé súlyos következményekkel járt, mint 

az európai gazdaság egész szerkezetének szétesése.  



A régóta fennálló kereskedelmi kötelékek, magánintézmények, bankok, biztosítótársaságok 

és hajózási vállalatok mind eltűntek a tőkevesztés, az államosítások vagy egyszerűen a háborús 

pusztítás miatt. Sok országban, alapjaiban rendült meg a bizalom a helyi pénznem iránt. Európa 

gazdasági szerkezete a háború alatt végképp összeomlott. […] Politikánk nem valamely ország, 

hanem az éhség, a nyomor, a kétségbeesés és a káosz ellen irányul. Céljaként a világ működő 

gazdaságának újjáélesztését kell kitűznünk, hogy 

kialakulhassanak azok a politikai és társadalmi feltételek, 

amelyek közepette létezhetnek szabad intézmények. […] 

Kormányunk nem látná sem helyénvalónak, sem 

hatékonynak azt, ha egyoldalúan dolgozna ki programot 

Európa gazdasági helyreállítására. Ez az európaiak dolga. 

(Mezei Géza. Európa kettészakítása, 253-255.o.) 

A hitel- és segélyprogram továbbá súlyos kockázatot 

is jelentett volna mind a Szovjetunió, mind pedig a 

csatlósállamok számára: amerikai gazdasági és politikai 

befolyást a térségben. Ezért a Szovjetunió (bár tényleg 

mérlegelte a lehetőséget) az elutasítást választotta – így izolálta mind magát, mind pedig a kelet-

közép-európai térség országait a nyugati világtól. (Fischer Ferenc. A kétpólusú világ) 

A föderalisták a háborús pusztítás után rögtön az Európai Egyesült államokban, azaz a 

föderális állam azonnali létrehozásában mint a pusztító háborúkat okozó nemzetállam 

meghaladásának egyetlen lehetséges módszerében gondolkodtak. 1946-ban megalakult legfontosabb 

szervezetük, az Európai Föderalisták uniója (union of European Federalists). Sajátos módon a 

föderalizmus programját egy brit politikus fogalmazta meg: Winston Churchill híres, Zürichben 

megtartott beszédét tartják a föderalizmus legplasztikusabb összefoglalásának 

Dokumentum 

Winston S. Churchill zürichi beszéde, 1946. szeptember 19.   

„Európa tragédiájáról kívánok beszélni Önöknek. A keresztény hit és a keresztény etika kútfője. 

Benne gyökerezik mind az ókor, mind a modern idők kultúrájának, képzőművészetének, 

filozófiájának és tudományának legjava. […]  Mindazonáltal van egy gyógymód, amelyet, ha széles 

körben és spontánul elfogadnának, csodálatosan átalakítaná az egész színteret, s néhány év leforgása 

alatt ugyanolyan szabaddá és boldoggá tenné Európát vagy nagyobb részét, mint amilyen szabad és 

boldog a mai Svájc. Miben áll ez a hatásos gyógymód? Abban, hogy teljes egészében, vagy amennyire 

lehet, újrateremtjük az európai családot, és ellátjuk egy olyan struktúrával, amely lehetővé teszi, 

hogy békében, biztonságban és szabadságban éljen. Valamiféle Európai Egyesült államokat kell 

felépítenünk. […]  Első lépés a partneri viszony kialakítása kell legyen Franciaország és 

Németország között. Ebben a sürgető feladatban Franciaországnak és Németországnak kell magához 



ragadnia a kezdeményezést. Nagy-Britannia, a Brit Nemzetközösség, a hatalmas Amerika és, bízom 

benne, Szovjet-Oroszország – mert ez lenne az igazi – az új Európa barátai és támogatói kell hogy 

legyenek, lándzsát törvén az élethez és a ragyogáshoz való jog mellett. Ezért mondom Önöknek: 

Támadj fel, Európa!” (Mezei Géza: Európa kettészakítása, 416-419.o.) 

A kompromisszumok megkötése után végül 1949. május 5-én Londonban 10 ország írta alá 

az Európa Tanács (ET) alapokmányát. Legfontosabb célként az alapítók a tagok közötti nagyobb 

egység elérését, a közös örökségüket képező eszmék és elvek védelmezését és megvalósítását tűzték 

ki, melynek érdekében gazdasági, társadalmi, kulturális, tudományos, jogi, igazságügyi és emberi 

jogi együttműködést terveztek. 

Winston Churchill volt brit miniszterelnök állást foglalt Európa háború utáni helyzetéről, a 

hidegháború kezdeteként is számon tartott ún. „fultoni beszéd”-ében: "Sötét idők köszönthetnek 

ránk újból. A kőkorszak térhet vissza a tudomány fénylő szárnyain, és az, ami mérhetetlen anyagi 

áldást hozhat az emberiségnek, teljes pusztulást is okozhat. Árnyék borult a szövetséges győzelem 

korábban oly fényes színtereire. Az I. világháborút befejező 

békével határtalan bizalom uralkodott, és azt hitték, hogy nem 

lesz többé háború. Én most nem érzem ezt a bizalmat [...] A 

Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai-tenger melletti 

Triesztig egy vasfüggöny húzódik végig a kontinensen. E 

vonal mögött van Közép- és Kelet-Európa államainak 

valamennyi fővárosa. E hatalmas kommunista birodalom és 

oligarchia ambíciói messze túlszárnyalják a cáriidők álmait." 

A zürichi egyetemen az európai egységről tartott beszédében 

pedig a Szovjetunió nyomásával indokolta Nyugat-Európa 

egyesítésének szükségességét 1946. szeptember 9-én.  

A kommunista veszéllyel szembeni egyik lehetséges védekezés az integráció. E gondolat 

legmarkánsabb megfogalmazása Winston Churchill nevéhez fűződik, aki a már említett, 1946. 

szeptember 19-én, Zürichben elhangzott ún. Európa-beszédében vázolta fel elképzeléseit. Az 

„Egyesült Európa” létrehozásának Churchill-féle változatában persze tükröződött az angol pozíciók 

védelmének kívánsága az egyre erőteljesebben érvényesülő USA befolyással szemben.  

Sir Winston Churchill: az Európai Egyesült Államok szószólója 

Winston Churchill – katonatiszt, haditudósító, 1940–1945 és 1951–1955 között Nagy-

Britannia miniszterelnöke – egyike volt azoknak a politikusoknak, akik az elsők között szorgalmazták 

egy „Európai Egyesült Államok” létrehozását. A második világháború tanulságait levonva Churchill 

meggyőződésévé vált, hogy a békét csakis az egyesült Európa tudja garantálni. Célja az volt, hogy 

egyszer és mindenkorra véget vessen a kontinenst oly sokszor megfertőző nacionalizmusnak és 

háborús uszításnak. A történelmi leckéből leszűrt következtetéseit 1946-ban a zürichi egyetemen az 



„akadémiai ifjak” előtt tartott híres beszédében így ogalmazta meg: „Létezik orvosság, amely [...] 

néhány év leforgása alatt Európa egészét [...] szabaddá és boldoggá teszi. Ez nem más, mint az európai 

népek – vagy legalábbis jórészük – közösségének újrateremtése és egy olyan otthon létrehozása 

számukra, amelynek oltalmában békében, biztonságban és szabadságban élhetnek. Egyfajta Európai 

Egyesült Államokat kell létrehoznunk.” Churchill a Hitler-ellenes koalíció vezéralakjából így az 

európai ügy élharcosává vált. Winston Churchill festőként és íróként komoly elismertséget szerzett: 

1953-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. 

Winston Churchill (1874 – 1965). A kezdetek. Winston Churchill 1874. november 30-án 

született az arisztokrata Spencer-Churchill családban Marlborough hercegének leszármazottjaként, 

édesanyja azonban Amerikában született. A kiváltságos gyermekkor után 1888-ban kezdte meg 

tanulmányait a Harrow-ban, London elit fiúiskolájában. Eredményei nem voltak kiemelkedőek, ezért 

az iskolai éveket nem is élvezte különösebben. Az 1893-as érettségi után a sandhursti Királyi Katonai 

Főiskolára felvételizett, ahová azonban csak harmadik próbálkozásra sikerült bejutnia. A diploma 

megszerzése után katonai pályafutásba kezdett: öt év alatt három különböző földrészen harcolt, négy 

kitüntetést és egy érdemrendet nyert el, öt könyvet írt, majd parlamenti képviselő lett – mindezt még 

a 26. születésnapja előtt.  

Politikai karrier. A brit hadseregben teljesített szolgálata mellett Churchill katonai 

újságíróként is dolgozott: a Dél-Afrikában dúló búr háborúról tudósítva hadifogságba esett. A 

fogolytáborból való szökésének híre bejárta a világsajtót. Végül 1900-ban tért vissza Angliába, hogy 

megkezdje politikai pályafutását. Parlamenti képviselőként több kormányban is belügyminiszterként 

szolgált, majd az Admiralitás Első Lordjának (haditengerészetért felelős miniszternek) nevezték ki, 

ahonnan 1915-ben egy elhibázott katonai akció miatt kénytelen volt lemondani. Ekkor úgy döntött, 

hogy visszatér a hadsereghez és a nyugati fronton a Királyi Skót Lövészek 6. zászlóaljának 

parancsnokaként a francia lövészárkokban harcolt. Amikor 1917- ben új kormány alakult, Churchillt 

hadfelszerelési miniszterré nevezték ki. A külügyminiszteri szék kivételével 1929-ig az összes fontos 

miniszteri poszton szolgált. 

1929-ben eltávolodott pártjától, a Konzervatív párttól. Churchill életében ekkorra tehető a 

„vadság éveiként” is ismert időszak kezdete. Idejét rendkívül termékeny és sokat publikáló szerzőként 

és újságíróként elsősorban az írásnak szentelte. Churchill azon kevesek egyike volt, aki már jóval a 

második világháború előtt felismerte Hitler egyre erősödő hatalmának veszélyét, és ő volt az első, aki 

e félelmének hangot is adott.  

A második világháború. 1939-ben Churchill jóslata valóra vált: kitört a második 

világháború. A következő évtől – már Nagy-Britannia miniszterelnökeként – országa az ő vezetésével 

vészelte át a háború nehéz éveit, lelkesítő beszédeivel kitartásból példát mutatott és reményt öntött 

népébe. A vereséget és a nácikkal való alkudozás gondolatát egyaránt rendíthetetlenül elutasította, és 

ez – különösen a háború elején, amikor Anglia még egyedül állt szemben Hitlerrel – erőt adott a brit 



ellenállásnak. Ennek ellenére Churchill a háború után a választásokat elvesztette ugyan, de abbéli 

képességét nem, hogy a jövő eseményeit pontosan megjósolja. Ezt igazolta a Missouri állambeli 

Fultonban, a szovjet kommunisták által jelentett fenyegetésről tartott híres beszéde is, amelyből a 

mára elhíresült „vasfüggöny” kifejezés ered.  

Az „Európai Egyesült Államok”. Churchill 1946-ban egy másik híres beszédet is tartott a 

zürichi egyetemen, amelyben az „Egyesült Európai Államok” létrehozását szorgalmazva arra bíztatta 

Európa népeit, hogy fordítsanak hátat a múlt szörnyűségeinek és tekintsenek a jövőbe. Kijelentette: 

Európa nem engedheti meg magának, hogy a múlt sérelmeiből fakadó gyűlölet és bosszú vezérelje. 

Az igazságon, a könyörületességen és a szabadságon alapuló „európai család” újraalkotása felé „az 

első lépés csakis egy »Európai Egyesült Államok« felépítése lehet. Csak így adhatjuk vissza 

százmilliónyi dolgos ember számára mindazt az örömöt és reményt, amely nélkül nem érdemes élni.”  

Churchill egyik beszéde alatt a győzelem jelét mutatja az 1945-ös hágai Európa Kongresszuson 

Európa Tanács. Az „Európai Egyesült Államok” létrehozásának e gondolatával Churchill az 

elsők között állt ki az európai integráció mellett annak érdekében, hogy a két világháború 

kegyetlenségei soha ne ismétlődjenek meg. 

Ehhez első lépésként az Európa Tanács 

felállítását javasolta. 1948-ban a kontinens 

mindahány országából 800 küldött vett részt 

a Churchill tiszteletbeli elnökletével zajló 

hágai Európa Kongresszuson. Ennek 

eredményeként 1949. május 5-én létrejött az 

Európa Tanács, amelynek első ülésén maga 

Churchill is jelen volt. Felhívását tekinthetjük 

akár a későbbi integráció gyújtószikrájának is, amint erről az 1957-es Római Szerződést előkészítő 

1955- ös Messinai konferencia résztvevői később meg is egyeztek. Ő volt továbbá az első, aki 

felvetette a kontinens védelmét szolgáló, valamint az európai diplomáciai érdekek erőteljesebb 

érvényesítését lehetővé tevő „európai hadsereg” ötletét is. 1959- ben pedig – éppen egy évtizeddel 

azután, hogy Churchill először szállt síkra az ügy érdekében – az Emberi Jogok Európa Bírósága is 

megkezdte működését.  

Az Európa lakosságát a nácizmus és a fasizmus elleni közös harcra felszólító Winston 

Churchill az európai integráció motorja és élharcosa lett. 1948-ben jött létre az Európai Gazdasági 

Együttműködés Szervezete (Organisation for European Economic Cooperation - OEEC), a mai 

OECD előfutára. Ezzel párhuzamosan, erre támaszkodva újult meg a nyugat-európai valutapolitikai 

együttműködés rendszere is, és 1950-ben létrejött az Európai Fizetési Unió (European Payment Union 

- EPU). (https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 



A második világháború után ismét felmerült, hogy a 

konfliktusok megoldását inkább a gazdasági és politikai határok 

lebontásával kellene megoldani. A brit Winston Churchill hasonló 

elképzeléseket vázolt fel, mint egykor Briand. Az álmodozás mellett 

azonban konkrét terv is született. 1950-ben Robert Schuman francia 

külügyminiszter és munkatársa Jean Monnet egy briliáns 

megoldást talált ki a második világháború után kialakult helyzet 

kezelésére, amely Franciaország számára kedvező és sok más ország 

számára is elfogadható volt. (Medina Viktor. EU ismeretek) 

Az európai integráció első intézményének, az EU alapkövének 

lerakása Jean Monnet nevéhez fűződik, a francia külügyminiszter Robert Schuman és honfitársa, a 

tervezésben jártas közgazdász,  

Jean Monnet elképzelését 1950-ben Robert Schuman ismertette a francia külügymi-

nisztériumban. Egy olyan tervvel állt elő, amit később róla Schuman-tervnek neveztek, amelynek a 

célja az volt, hogy a haditermelés centrumát képező francia és német szénbányászatot, valamint a 

vas- és acélipart helyezzék közös, nemzetek feletti fennhatóság alá, mert csak így látta elkerülhetőnek 

a francia-német ellentétek újbóli kiéleződését és biztosítva az európai békét. Jean Monnet-val együtt 

azt gondolták, hogy egy közös szervezetben a német nehézipar - amelynek nagy szerepe volt mindkét 

világháború előkészítésében - jobban ellenőrizhető. Hiszen a háborús készülődés során elsősorban az 

idetartozó ágazatok termékei iránt nőtt meg a kereslet. A két francia ötlete kedvező fogadtatásra talált. 

A németek, az olaszok és a Benelux országok lakosai is üdvözölték a francia javaslatot, az angolok 

viszont hallani sem akartak arról, hogy valami nemzetek feletti szervezet irányítsa a kontinensről a 

nehéziparukat. (Kiss Eva. Az EU, 20.o.) 

Jean Monnet: aki mögé egy emberként sorakoztak fel az Európai Unió létrehozói 

Jean Monnet francia gazdasági és politikai tanácsadó, az európai integráció elkötelezett híve, 

a nyugat-európai nehézipar egyesítését előirányzó Schumanterv szellemi atyja. Monnet a konyak 

(Cognac) franciaországi őshazájából származik. Tanulmányait megszakítva 16 éves korától először 

konyakkereskedőként, majd bankárként számos országban megfordult. A két világháború idején 

vezető beosztásban a francia és brit ipari termelés összehangolása terén tevékenykedett. A francia 

kormány főtanácsadójaként az 1950. május 9-i híres Schumannyilatkozat szellemi atyja. Ez a 

nyilatkozat vezetett el az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozásához, és mint ilyen, a 

mai napig az Európai Unió alapjait lefektető egyik meghatározó dokumentumnak tekintjük. 1952 és 

1955 között Monnet az ESZAK Főhatóságának első elnöke. 

Jean Monnet 1888 – 1979. A kezdetek. Jean Omer Marie Gabriel Monnet 1888. november 

9-én született a franciaországi Cognac városában. Miután tizenhat évesen abbahagyta tanulmányait, 

édesapja Londonba küldte, hogy a konyakkereskedéssel foglalkozó családi vállalkozásukban 



dolgozzon: már ekkor felfigyelt fia különleges kommunikációs képességeire, ami fia számára 

páratlan nemzetközi üzleti karriert sejtetett. Mindez hamarosan be is igazolódott, hiszen Monnet e 

korai tapasztalatoktól kezdve elismert és sikeres üzletemberként beutazta a világot.  

Az első világháború. 1914-ben jelentkezett a hadseregbe, katonai szolgálatra azonban 

egészségügyi okok miatt alkalmatlannak bizonyult. Hogy hazáját más módon szolgálhassa, javaslatot 

terjesztett a francia kormány elé az antant beszerzéseinek hatékonyabb szervezésére. Miután javaslata 

kedvező fogadtatásra lelt, a francia köztársasági elnök Franciaország és szövetségesei közötti 

gazdasági közvetítővé nevezte ki. Mivel a háború évei alatt nagyfokú szakmai rátermettségről tett 

tanúbizonyságot, 1919-ben, a Népszövetség létrehozásának évében, mindössze 31 évesen annak 

helyettes főtitkárává választották. Apja 1923-ban bekövetkezett halálakor visszatért szülővárosába, 

ahol sikeresen talpra állította az addigra veszteségessé vált családi vállalkozást. A következő években 

nemzetközi pénzügyi tapasztalatait kamatoztatva számos keleteurópai ország – köztük Románia és 

Lengyelország – pénzügyi rendszereinek átalakításában tevékenykedett, a kínai kormány 

megbízásából a helyi vasúthálózat átszervezésén dolgozott tanácsadóként, valamint egy San 

Franciscó-i bank létrehozásában is aktív szerepet vállalt.  

A második világháború. A második világháború kezdetén Monnet ismét hazájának ajánlotta 

fel szolgálatait, és az angol–francia koordinációs bizottság elnökeként a két ország összevont 

termelési kapacitásait irányította. Ugyan a két ország között a nácizmus elleni harc érdekében 

létrehozandó teljes politikai unió kérdésében Churchillt és de Gaulle-t is sikerült maga mellé állítania, 

a terv végül az utolsó pillanatban elbukott.  

A Monnet-terv. Ezután Monnet az angol kormány szolgálatába állt. Egyik első megbízatása 

az Egyesült Államokba szólította, ahol feladata a háborús beszerzések felügyelete volt. Monnet mély 

benyomást tett az amerikai elnökre és hamarosan Roosevelt egyik bizalmas tanácsadója lett. Már 

jóval azelőtt, hogy az USA belépett volna a háborúba, arra sürgette az elnököt, hogy fokozza országa 

hadiipari termelését. 1943-ban Monnet a Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottmány tagja lett, amely 

valójában az Algírban működő francia emigráns kormánynak felelt meg. Ekkor adott először hangot 

az egyesült Európáról alkotott elképzeléseinek, amely meggyőződése szerint a béke helyreállításának 

és megőrzésének záloga. A bizottmány egyik gyűlésén, 1943. augusztus 5-én Monnet kijelentette: 

„Európában nem lesz béke, ha az államok a nemzeti szuverenitás mentén épülnek újjá. (...) Az európai 

országok túl kicsik ahhoz, hogy népeiknek a szükséges jólétet és társadalmi fejlődést biztosítani 

tudják. Az európai államoknak ezért szövetségre kell lépniük egymással…” 1944-ben a háború utáni 

francia gazdaság talpra állítása és az ország újjáépítése érdekében megfogalmazott nemzeti 

modernizációs és fejlesztési terv koordinátora lett.  



A Schuman-nyilatkozat. Tervének jóváhagyását és végrehajtását követően Monnet azt vette 

észre, hogy Európa újjáépítése és egységesítése nem olyan tempóban és nem úgy halad, ahogy azt 

elképzelte. Az egyre fokozódó nemzetközi feszültségek közepette Monnet felismerte: elérkezett a 

cselekvés ideje és az egyesült Európa létrejöttét valós intézkedésekkel kell segíteni. Ezért 

munkatársaival nekilátott az Európai Közösség koncepciójának kidolgozásához. 1950. május 9-én 

kormánya nevében Robert Schuman francia külügyminiszter felolvasta a később nevével fémjelzett 

nyilatkozatot. A jórészt Monnet elképzeléseit és keze munkáját tükröző dokumentum központi 

javaslata az volt, hogy Németország és Franciaország szén- és acéltermelését teljes egészében 

egyetlen főhatóság felügyelje. Ennek hátterében az az elgondolás húzódott meg, hogy ha Európa két 

legerősebb országa megosztja e két nyersanyag termelését, akkor minden további háború 

elkerülhetővé válik. Mivel a tervet Németország, Olaszország, Hollandia, Belgium és Luxemburg is 

üdvözölte, a Schuman-nyilatkozat jelentette 

az Európai Szén- és Acélközösség alapjait, 

amit ma az Európai Gazdasági Közösség és 

következésképpen az Európai Unió elődjének 

tekintünk.  

Miután 1954-ben az Európai Védelmi 

Közösség létrehozásának gondolata kudarcba 

fulladt, Monnet létrehozta az Akcióbizottság 

az Európai Egyesült Államokért nevű 

szervezetet. A bizottság célja az volt, hogy az európai összefogás szellemét újraélesztve hajtómotorja 

legyen az európai integráció olyan, mérföldkő jelentőségű eseményeinek, mint a közös piac, az 

európai monetáris rendszer, az Európa Tanács csúcstalálkozói vagy az egyetemes szavazójog 

bevezetése az európai parlamenti választásokon. Jean Monnet – noha csak 16 éves koráig tanult és 

nem sok esély látszott rá – számos tekintélyes szerepben bizonyította rátermettségét: dolgozott 

nemzetközileg elismert üzletemberként és közgazdászként, de 

diplomataként és államférfiként is. Mindezt úgy, hogy soha egyetlen 

közszolgálati pozícióban sem szolgált, azaz nem rendelkezett olyan 

formális politikai hatalommal, ami nézeteinek keresztülviteléhez kellett 

volna. Kizárólag érvelési adottságának és meggyőző erejének 

köszönhetően azonban sikerült elérnie azt, hogy Európa vezetői a közös 

célok és az együttműködés zászlaja alatt rendre felsorakoztak mögötte.  

Jean Monnet irányításával kezdetét veszi az első vasöntő műszak – 

immáron az Európai Szén- és Acélközösség égisze alatt. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 



A második világháborúban elszenvedett katonai vereség miatt Franciaország hatalmi 

státusa megrendült. A háború lezárását követő döntésekben ezért sorra figyelmen kívül hagyták a 

francia álláspontot. Részben ennek is köszönhető, hogy a francia ellenállást vezető, és később a 

francia politikát irányító Charles de Gaulle tábornok Németországgal kapcsolatos elképzelései nem 

valósultak meg. De Gaulle úgy gondolta, hogy Németországról le fogják választani a Ruhr-vidéket, 

a Rajna-vidék katonai megszállás alatt marad, a szénben gazdag Saar-vidék pedig gazdasági unióra 

lép Franciaországgal. Ezzel szemben az angolszász politika diadalmaskodott, ezért a franciáknak el 

kellett fogadni Nyugat-Németország (a későbbi NSZK - Német Szövetségi Köztársaság) létrehozását, 

valamint a Marshall-tervet a német ipar helyreállítására. (Medina Viktor. EU ismeretek) 

Charles de Gaulle (1890–1970) Az 1960-as évek integrációtörténetének meghatározó 

személyisége Charles de Gaulle tábornok, a franciák ötödik köztársaságának elnöke. Az 1890-ben 

született De Gaulle harcolt az első világháborúban Pétain marsall irányítása alatt; a második 

világháborúban pedig mint hadosztályparancsnok szerzett jelentős érdemeket. A franciák veresége 

után Londonba ment, és megszervezte és irányította az ellenállási mozgalmat. Politikusi karrierje is 

tulajdonképpen ekkor kezdődött. 1944-ben ideiglenes kormányt alakított. Nem sokkal ezután 

kormányfőként tért vissza hazájába, ahol feltett szándéka volt, hogy a francia alkotmány reformjával 

egy erősebb és stabilabb francia államot hoz létre. 1946-ban azonban lemondott a miniszterelnöki 

posztjá ról, és egy időre visszavonult a politikától birtokára, Colombey des deux Églises-be. 1958-

ban tért ismét vissza a politika porondjára, megoldotta az algériai kérdést, és keresztülvitte a francia 

alkotmány reformját, melynek következtében sajátos, ún. félelnöki rendszert hozott létre. De Gaulle 

1958-tól 1969-ig volt a Francia Köztársaság elnöke. 

Az első világháborút követő időszakhoz hasonlóan a 

második világháború után is felmerült 

az integráció gondolata, mint konfliktus megoldási és 

megelőzési lehetőség. Több elképzelés is született. A britek 

elsősorban katonai szövetségben gondolkodtak, a belga Paul 

Henri Spaak inkább a gazdasági együttműködést szorgalmazta, 

és javasolta a Benelux vámuniót. Az amerikaiak a háború 

kirobbanásának okát elsősorban a szűk nemzeti piacok miatti 

ellentétekben látták, ezért támogattak és felkaroltak minden olyan 

politikai erőt, amelyik az integrációért küzdött. Ennek az 

elképzelésnek volt az egyik eszköze a Marshall-terv, amelynek 

egyik feltétele az érintett országok közös elképzelésen alapuló 

előterjesztése volt. Úgy gondolták, hogy a közös célok mentén, a tőkeinjekcióval beinduló 

gazdaságok megfékezik a kommunizmus terjedését és segítik a gazdasági, politikai és katonai 

integrációk kialakulását. (Medina Viktor. EU ismeretek) 



Paul-Henri Spaak, aki az OEEC első elnöke volt, 

kibővítette volna a szervezet hatáskörét az áruk, a tőke és a 

szolgáltatások szabad áramlásának irányába. Több résztvevő 

ország, élükön Nagy-Britanniával, hevesen ellenezte a nemzeti 

szuverenitás tervezett megnyirbálását. Így a konferencia amerikai 

javaslatra kormányközi szervezetté alakult, s a föderalisták 

reményei szertefoszlottak. Az Európai Gazdasági Együttműködési 

Szervezet (Organisation for European Economic Coooperation, 

OEEC) 18 ország részvételével 1948. április 16-án Párizsban jött 

létre, és 1948 és 1951 között mintegy 13,6 milliárd dollárt osztott 

el. A szervezet legfontosabb intézménye a tagállami kormányok képviselőiből álló Tanács volt, mely 

egyhangú határozatokkal hozott döntést. A kormányközi jelleget az is erősítette, hogy a forrásokat a 

tagállami kormányok kezelték, tehát közvetetten az ő befolyásukat erősítette, és nem magát a 

szervezetét. 1949-ben az Egyesült államok kifejezte elégedetlenségét az OEEC működésével 

kapcsolatban, mivel az kizárólag a források elosztásával foglalkozott, és nem törődött a tagállamok 

közötti gazdasági együttműködés elősegítésével, valamint a szabad kereskedelem előmozdításával. 

Ezután erre a folyamatra is hangsúlyt fektettek: 1950 és 1955 között a tagállamok közötti szabad 

kereskedelem aránya 60%-ról 84%-ra nőtt.  

Az OEEC keretében jött létre továbbá a rendkívül sikeres Európai Fizetési unió (European 

Payments union, EPu), melynek célja az európai valuták konvertibilitásának megteremtése (1958-ra 

ez sikerült is), a mennyiségi korlátozások megszüntetése és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok 

multilaterálissá alakítása volt. Az OEEC miután teljesítette a Marshall-segélyhez kapcsolódó elosztó 

és koordinációs funkcióját, 1961-ben átalakult. A szervezet alapjain létrejött a Gazdasági és 

Együttműködési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), a 

világ fejlett gazdaságait tömörítő szervezet, mely az alapító államokon kívül az Egyesült államokat 

és Kanadát is magában foglalta. 

Néhány konkrét lépés is történt az integráció irányába: 1948. március 17.: Az Egyesült 

Királyság, Franciaország és a Benelux államok aláírták a brüsszeli szerződést, amely a katonai 

védelem mellett gazdasági, szociális és kulturális együttműködést is szorgalmazott. 1949. április 4.: 

Washingtonban 12 ország képviselői aláírták az Észak-atlanti Szerződést (NATO), amely az 

amerikai haderő európai jelenlétével biztosította Nyugat-Európa védelmét az estleges szovjet 

terjeszkedéssel szemben.  

1949. május 5.: A Benelux államok, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, 

Izland, Olaszország, Törökország, Norvégia és Svédország részvételével megalakult az Európa 

Tanács, amely története során hasznosnak bizonyult a jogállamiság garanciáinak erősítésében. A 

szervezet ma is működik, központja Strasbourgban van. 



A Schuman-terv. A második világháborút követően megfogalmazott különböző integrációs 

elképzelések közül végül a francia-német határ közelében nevelkedett Robert Schuman, és a francia 

gazdasági modernizáció felelőse Jean Monnet által kidolgozott javaslat tűnt ténylegesen 

megvalósíthatónak. A tervet 1950. május 9-én, egy nemzetközi sajtókonferencián jelentették be. 

Az alapötlet egy szupranacionális főhatóság létesítése volt, amely ellenőrizné a csatlakozó 

országok, persze elsősorban a Francia- és Németország szén- és acél termelését, ezzel lehetetlenné 

téve a titkos fegyverkezést és a háborút. A francia tervezet persze továbbra is a saját nemzeti 

érdekeiket helyezte előtérbe, de egy olyan javaslatot fogalmazott meg, amelyet más országok is el 

tudtak fogadni. A Schuman-terv francia szempontból azért volt előnyös, mert a tervezettel 

Franciaország ismét kezdeményezőként lépett fel. Nem volt szükség a brit részvételre, akik nem 

akartak túllépni a hagyományos kormányközi együttműködések keretein. Emellett garantálni tudta a 

német szenet a francia acélipar számára. 

Németország számára is kedvező volt a terv, hiszen háborús vesztesként mégis egyenlő 

feltételekkel és egyenrangú partnerként csatlakozhatott az európai intézményekhez. Az új integráció 

alternatívát nyújtott számára a tradicionális német-orosz és az újonnan kialakuló amerikai 

szövetséggel szemben is. Német részről még a terv mellé állt az országot vezető Konrad 

Adenauer (8. ábra) kancellár is, aki kereszténydemokrata politikusként a javaslatban az európai 

keresztény kultúra megvédését is biztosítva látta. 

A többi európai ország szempontjait figyelembe véve is számos pozitív vonzata volt a 

tervnek. Az európai integráció ellensúlyt jelenthetett a túlzott amerikai és szovjet befolyással 

szemben. A szén és acél kereskedelem fellendítésével elősegíthette a háború utáni újjáépítés 

felgyorsítását és az ipari termelés beindítását. Az acéltermelés ellenőrzésével elejét lehetett venni a 

háborús készülődésnek. Olyan intézményi formák kialakulását tette lehetővé, amely különbözött a 

hidegháborús intézményektől. A háborús vesztesek egyenrangú partnerként vehettek részt a 

tárgyalásokon. A nyugat-európai államokban túlnyomórészt kereszténydemokrata és szocialista 

pártok kormányoztak és számukra az új integráció garanciát jelentett az európai keresztény kultúra 

fenntartásához a kommunizmus térhódításával szemben. 

Tovább erősítette a terv megvalósításának szükségességét, hogy 

1950 nyarán kitört a koreai háború, amelyben Észak-Korea szovjet 

és kínai segítséggel megkísérelte az ország egyesítését. A háború 

fordulatot hozott az amerikai külpolitikában is, hiszen fenn állt a 

lehetősége Németország szovjet indíttatású egyesítésének is. Ezek 

után már az Egyesült Államok is támogatta a Schuman-terv 

megvalósítását. 

A Montánunió. A Montánunió céljai a következők voltak: 

Biztosítsa a háború utáni békét a győztes és a vesztes felek között. A 



tagokat egyenrangúakként egy közös intézményrendszerrel fogja össze. Eltörölje a szénre, kokszra, 

vasra és a hulladék vasra vonatkozó behozatali és kiviteli vámokat, mennyiségi korlátozásokat. 

Eltörölje a termelők, a vásárlók és a fogyasztók közötti megkülönböztető rendszabályokat, különösen 

az árak, a szállítási feltételek és a fuvardíjak tekintetében. A Főhatóság döntései kötelező érvényűek 

voltak a nemzeti kormányokra. Ezek a döntések alapjaiban érintették a résztvevő országok termelését, 

és végeredményben sikeressé tették a Montánunió egész tevékenységének működését. A 

kereskedelmi megszorítások fokozatosan eltűntek a hat ország kereskedelméből és 1958-ra már jól 

mérhető sikereket lehetett tapasztalni. A tagállamok közötti acélforgalom 157%-kal, az acéltermelés 

65%-kal nőtt. 

Az Európai Védelmi Közösség és a Nyugat-Európai Unió. Az Egyesült Államok Nyugat-

Németország (NSZK) 1949-es megalakulásától kezdve folyamatosan sürgette az ország politikai 

stabilitásának és belbiztonságának növelését. Ezt úgy képzelte el, hogy segít felfegyverezni az 

országot. Ez az elképzelése elsősorban francia oldalról heves ellenállásba ütközött. 1950-ben kitört a 

koreai háború, amelyet sokan úgy értékeltek, mint egy főpróbát a kettészakadt Németország szovjet 

támogatással történő újraegyesítéséhez. A Brüsszeli Szerződés országainak külügyminiszterei 

aggódva állapították meg, hogy Nyugat-Európának nincs elegendő katonai felkészültsége egy ilyen 

konfliktus fegyveres megoldására. Ezt csak amerikaiak segítségével tudnák megoldani, akik viszont 

az NSZK felfegyverzését javasolták. 

Végül a reménytelennek tűnő helyzetből ismét a franciák találtak előremenekülési 

lehetőséget. 1950. október 24-én a Schuman-terv analógiájára bejelentették a Pleven-tervet. Ennek 

keretében egy, az európai politikai intézményekhez kapcsolódó Európai Hadsereg felállítását 

javasolták. Ez egy nemzetek feletti struktúra lett volna, és a haderőt többnemzetiségű 

hadosztályokból állították volna össze. A főparancsnokot az európai védelmi miniszter nevezte volna 

ki, aki a szupranacionális Miniszteri Tanácsnak tartozott volna felelősséggel. Ebben a verzióban a 

németeket csak zászlóalj szinten sorozták volna be a többi alakulatba, nem kaptak volna lehetőséget 

saját haderő és főparancsnokság alakítására. 

Az 1950 őszétől megindult tárgyalások azonban nem hoztak sikereket. Mindenki 

ragaszkodott az eredeti elképzeléséhez. Az amerikaiak továbbra is a németek felfegyverzését 

sürgették, a britek ki akartak maradni a szupranacionális hatóság irányítása alól. Végül csak a 

Montánunió hat állama maradt, amelyek 1952. május 27-én Párizsban aláírták az Európai 

Védelmi Közösség (EVK) tervét. Természetesen az elképzelés ilyen formájában már nem lehetett 

európai hadseregről beszélni. A szerződés ratifikációja során azonban éppen Franciaországban 

bukott meg a javaslat, ahol a nemzetgyűlés 1954. augusztus 30-án leszavazta a kezdeményezést. 

A konfliktust végül az 1954. október 20-23. között tartott Párizsi Konferencia oldotta meg, ahol 

aláírták a háború utáni legfontosabb szerződés rendszert. Megállapodtak a megszállási rendszer 



megszüntetéséről. Létrehoztak az angolok részvételével egy új szervezetet, a Nyugat-Európai Uniót. 

Az NSZK-t felvették a NATO-ba. Végül megállapodtak a Saar-vidék sorsáról is. 

A második világháborút követően Európa újjáépítésére, a térség stabilizálására, az újabb 

háború kitörésének megakadályozására, valamint a győztes és vesztes felek kibékítésére, az európai 

nemzetek közötti konfliktusok megoldására volt szükség. A feladatok békés keretek közötti 

megoldását csak egy közös célok és érdekek mentén kialakult integráció keretében lehetett 

megvalósítani. Az integráció különböző formáit az Európai Unió történetének áttekintése során végig 

lehet követni. A háborút követő különböző integrációs törekvések közül a Schuman-terv emelkedett 

ki. Az elképzelés lényege egy szupranacionális főhatóság létesítése volt, amely ellenőrizné a 

csatlakozó országok szén és acél termelését, ezzel lehetetlenné téve a titkos fegyverkezést, és a 

háborút. A javaslat legnagyobb előnye az volt, hogy úgy kínált megoldást a problémákra, hogy 

közben nem sértette az európai államok érdekeit. Az európai integráció ellensúlyt jelenthetett a túlzott 

amerikai és szovjet befolyással szemben. A szén és acél kereskedelem fellendítésével elősegíthette a 

háború utáni újjáépítés felgyorsítását és az ipari termelés beindítását. Az acéltermelés ellenőrzésével 

elejét lehet venni a háborús készülődésnek. 

Olyan intézményi formák kialakulását tette lehetővé, amely különbözött a hidegháborús 

intézményektől. A háborús vesztesek egyenrangú partnerként vehettek részt a tárgyalásokon. A 

nyugat-európai államokban túlnyomórészt kereszténydemokrata és szocialista pártok kormányoztak 

és számukra az új integráció garanciát jelentett az európai keresztény kultúra fenntartásához a 

kommunizmus térhódításával szemben. A Schuman-terv bejelentését követően hat ország 

részvételével megalakult a Montánunió, más néven a Szén és Acélközösség. Az elképzelés sikerét jól 

mutatta, hogy a vámok eltörlésével a tagországokban jelentősen megnőtt a kereskedelem és a termelés 

volumene, ami segítette az ipar gyorsabb fejlődését és a háború utáni újjáépítést. 

A gazdasági stabilizálása mellett azonban szükség volt a térség katonai stabilitásának 

megteremtésére is, amely Nyugat-Németország kapcsán igen labilis volt. Ekkor merült fel a Pleven-

terv alapján egy Európai Hadsereg felállítása. A tervhez a Montánunió hat tagja csatlakozott, de 

ekkor már csak Európai Védelmi Közösségről volt szó. Végül ez is megbukott, mert 

Franciaországban nem sikerült ratifikálni. A megoldást végül az 1954-es Párizsi 

Konferencia jelentette, ahol aláírták a háború utáni legfontosabb szerződés rendszert. 

 

Robert Schuman: az európai integráció szülőatyja 

Robert Schuman jogász, államférfi, 1948 és 1952 özött francia külügyminiszter, az európai 

egység egyik alapító atyja. Luxemburgi születésűként életét meghatározta az a tény, hogy a francia–

német határvidékről származott. A náci Németországban szerzett tapasztalatai ellenére – vagy talán 

éppen azok nyomán – felismerte, hogy az egységes Európa létrehozásának feltétele a Németországgal 

való tartós megbékélés. 1940-ben Németországba deportálták, de onnan két év múlva megszökött, 



hogy csatlakozzon a francia ellenálláshoz. Ennek ellenére háború utáni külügyminiszterként a 

neheztelés legcsekélyebb jelét sem mutatta.  

Jean Monnet-val közösen dolgozta ki a híres Schuman-tervet, amelyet 1950. május 9-én tárt 

a nyilvánosság elé. Ezt a napot tartják ma az Európai Unió születésnapjának. A terv lényege a 

hadiipari felszerelések előállításához nélkülözhetetlen szén- és acéltermelés feletti közös ellenőrzés 

kialakítása volt. Schuman terve mögött az az elgondolás húzódott meg, hogy a szén- és acéltermelés 

feletti kizárólagos ellenőrzés nélkül egyetlen hatalom sem lesz képes háborút indítani. Schuman a 

tervet Konrad Adenauer német kancellárral is megosztotta, aki – felismerve abban az európai béke 

lehetőségét – azonnal igent mondott rá, majd rövidesen Olaszország, Belgium, Luxemburg és 

Hollandia is csatlakozott az elképzeléshez. A hat állam 1951 áprilisában, Párizsban aláírta az Európai 

Szén- és Acélközösséget létrehozó megállapodást. A közös európai projekt ezzel egyfajta 

békekezdeményezésként indult útjára. Az 1958–1960 között az Európai Parlament elnöki tisztét is 

betöltő Schuman a közös európai védelmi politika mellett is síkra szállt 

Robert Schuman 1886 – 1963. A kezdetek. Robert Schuman 

származását tekintve igazi európai: 1886. június 29-én született 

Luxembourgban. Helyi születésű édesanyja mellett apja francia 

állampolgárként született, majd később, miután szülővárosát 

Németországhoz csatolták, német állampolgárságot kapott. Maga 

Schuman német állampolgárként született, majd amikor Elzász-

Lotaringiát az első világháború után, 1919-ben visszacsatolták 

Franciaországhoz, felvehette a francia állampolgárságot. A háború 

előtt jogot, közgazdaságtant, politológiát, teológiát és statisztikát 

tanult a bonni, müncheni, berlini, illetve a strasbourgi egyetemen, ahol 

végül kitüntetéssel szerezte meg jogászdiplomáját. Tanulmányai után 

1912-ben Metz-ben saját ügyvédi irodát nyitott. Amikor két évvel később kitört az első világháború, 

Schuman egészségügyi okok miatt felmentést kapott a besorozás alól.  

A háború után aktív politikai szerepet vállalt, közéleti karrierjét Moselle régió parlamenti 

képviselőjeként kezdte meg. A második világháború kitörésekor Schuman a francia kormány 

államtitkára volt. A háború évei alatt aktívan részt vett a francia ellenállásban, majd fogságba esett. 

Amikor óriási szerencsével sikerült megmenekülnie attól, hogy a dachaui koncentrációs táborba 

deportálják, Franciaország „szabad” területére szökött, de miután a nácik ezt a területet is 

megszállták, bujdosásra kényszerült. A következő három évben sikeresen rejtőzködött a németek elől, 

akik 100 000 birodalmi márka vérdíjat ajánlottak fel annak, aki tartózkodásáról információval szolgál. 

A száműzetésben lévő Charles de Gaulle francia elnök londoni meghívását visszautasítva inkább a 

náci megszállás alatt lévő Franciaországban maradt honfitársaival.  



A háború után visszatért a francia politikai életbe, több vezető tisztséget töltve be: először 

pénzügyminiszter lett, majd 1947- ben miniszterelnök, 1948 és 1952 között külügyminiszter, 1955–

1956-ban pedig igazságügyi miniszter volt. A nyugati szövetségesek szorosabb együttműködését és 

Európa egyesítését célzó főbb szerződések és kezdeményezések, köztük az Európa Tanács 

megalakulásának, a Marshall-tervnek és a NATO létrehozásának megbeszélésein főtárgyalóként vett 

részt. Neve mégis a Schuman-nyilatkozat révén került be végérvényesen a történelemkönyvekbe. 

Ebben a beszédében a gazdasági érdekek összehangolását javasolta Németország és a többi európai 

állam számára. Meggyőződése volt, hogy ha e gazdasági érdekek egyesülnek, egy újabb háború nem 

hogy elképzelhetetlenné, de kivitelezhetetlenné is válik.  

A Schuman-nyilatkozat. 1950. május 9-én tartott beszédében – amelyet nagyrészt Jean 

Monnet inspirált és készített elő – Schuman azt javasolta, hogy Franciaország és Németország szén- 

és acéliparát egyetlen közös főhatóság irányítsa, de ez a szervezet természetesen nyitott lenne az 

együttműködésre minden más európai országgal is. Ez az együttműködés volt hivatott az európai 

országok érdekeit olyan közös mederbe terelni, amely a békés kapcsolatok megszilárdításához 

elengedhetetlen politikai egység fokozatos megteremtésére is lehetőséget biztosít: „Európát nem lehet 

egy csapásra felépíteni, sem pusztán valamely közös szerkezet kialakításával integrálni. Konkrét 

megvalósításokra, de mindenekelőtt a tényleges szolidaritást megteremtésére van szükség. Az 

európai nemzetek összefogásához szükség van arra, hogy Franciaország és Németország között 

megszűnjön az évszázados ellentét.”  

Beszéde meghallgatásra talált, ugyanis Adenauer német kancellár azonnal pozitív válasszal 

reagált, de így tett a holland, a belga, az olasz és a luxemburgi kormány is. E hat alapító állam egy 

éven belül, 1951. április 18-án írta alá a Párizsi szerződést, létrehozva ezzel az Európai Szén- és 

Acélközösséget, Európa első, nemzetek felett álló közösségét. Ez az úttörő jelentőségű szervezet 

készítette elő a terepet az Európai Gazdasági Közösség, ezáltal pedig az Európai Unió számára, 

amelyet a mai napig az 1950-ben megálmodott innovatív európai intézmények vezetik. Schuman 

fáradozásai azonban itt nem értek véget.  

Az Európai Védelmi Közösségen keresztül további szövetségek létrejöttét szorgalmazta, majd 

1958-ban megválasztották a mai Európai Parlament elődjének számító Montánunió közgyűlésének 

első elnökévé. Amikor hivatalából távozott, méltán kapta az „Európa Atyja” nevet. A Schuman-

nyilatkozat jelentősége miatt 1950. május 9-ét a mai napig Európa Napként ünnepeljük. Az egyesült 

Európáért tett úttörő munkájának emlékére Brüsszelben az a negyed viseli nevét, ahol ma számos 

uniós intézmény székhelye is megtalálható. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

Konrad Adenauer: ízig-vérig demokrata, az európai egység fáradhatatlan híve  



Konrad Adenauer 1876 – 1967. Az akkoriban létrehozott Német Szövetségi Köztársaság 

első kancellárja, aki 1949 és 1963 közötti kormányzása idején minden kortársánál meghatározóbb 

szerepet játszott a háború utáni Németország, és ezzel egész Európa történelmében. Mint 

nemzedékének számos politikusa, Adenauer is már az első világháború után átlátta, hogy a tartós 

béke záloga csakis az egyesült Európa lehet. A harmadik birodalom idején szerzett tapasztalatai (a 

náci párt eltávolította Köln polgármesteri székéből) e meggyőződésében csak tovább erősítették. Az 

1949 és 1955 közötti hat évben Adenauer előremutató külpolitikai sikereket aratott Németország és 

a nyugati szövetségi rendszer közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése terén: Németország tagja lett az 

Európa Tanácsnak (1951), létrejött az Európai Szén- és Acélközösség (1952), valamint országa 

belépett a NATO-ba (1955). Külpolitikájának alapkövét a Franciaországgal való megbékélés 

jelentette. A történelmi fordulópont 1963- ban jött el, amikor Charles de Gaulle francia elnökkel 

aláírta a két egykori ősellenség, Franciaország és Németország együttműködési szerződését, amely 

az európai integráció egyik mérföldkövévé vált. 

Német politika. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született a mélyen katolikus Kölnben, 

szerény anyagi hátterű, de apjának köszönhetően fegyelmezett és rendszerető család fiaként. A helyi 

politikai körökbe egy befolyásos kölni család leányával 1904-ben kötött házassága révén került be, 

így nem sokkal később ő is aktívan politizálni kezdett. Politikai rátermettségének köszönhetően 

karrierje a katolikus Zentrum párt tagjaként gyorsan ívelt felfelé: 1917- ben Köln polgármesterévé 

választották. E tisztségében számos nagy horderejű projektben, köztük Németország legelső, Kölnt 

és Bonnt összekötő autópályája építésénél is részt vett, eltökélt és határozott személyisége hamar 

ismertté tette. A kortársait oly gyakran elvakító szélsőséges politikai nézetektől elhatárolódó 

Adenauer a rend, a tisztesség, valamint a keresztény erkölcsök és értékek elkötelezett hirdetője volt. 

Az 1920-as évek második felétől a náci párt lejárató kampányt indított ellene: a cionista 

mozgalommal való szimpatizálással, valamint németellenes megnyilvánulásokkal és a közpénzek 

elherdálásával vádolták. Amikor 1933-ban a náci párt hatalomra 

jutása után Adenauer megtagadta, hogy Hitler látogatásának 

tiszteletére a várost horogkeresztekkel díszítsék fel, hivatalából 

eltávolították, bankszámláit pedig befagyasztották. Immár 

munkanélküliként, fedél és megélhetés nélkül kizárólag barátai és az 

egyház jóindulatára támaszkodhatott. Noha a háború alatt távol 

tartotta magát a közélettől, többször is letartóztatták, majd 1944-ben 

a Hitler elleni meghiúsult merénylet után a Gestapo hírhedt kölni 

börtönébe, a Brauweilerbe zárták.  

A háború után az amerikaiak visszahelyezték ugyan a kölni 

polgármesteri székbe, de amikor a város nem sokkal később a britek felügyelete alá került, 

tisztségéből ismét távoznia kellett. Innentől minden idejét a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 



megalapításának szentelte, amelytől azt remélte, hogy katolikus és protestáns németeket egyetlen 

pártba tömöríti. 1949-ben ő lett a Német Szövetségi Köztársaság – más néven NyugatNémetország – 

első kancellárja. Noha az ekkor már 73 éves Adenauerről sokan úgy vélték, hogy csak rövid ideig 

marad az ország élén, az Öregnek (Der Alte) is becézett politikus erre rácáfolva még 14 évig volt 

Németország kormányfője, így nemcsak Köln minden idők legfiatalabb polgármestere, de a valaha 

élt legidősebb német kancellár címe is az övé. Kormányzása alatt az NSZK stabil demokráciává 

fejlődött, a szomszédos országokkal pedig tartós és békés kapcsolatokat sikerült kialakítania. 

Országát a születőben lévő – a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet által 

alkotott – euroatlanti közösségbe terelve Adenauernek bizonyos mértékig az NSZK szuverenitását is 

sikerült visszaszereznie.  

Adenauer és az európai integráció. Második világháborús tapasztalatai Adenauert politikai 

realistává formálták. Mivel Németország Európában betöltött szerepéről vallott nézeteit a két 

világháború, valamint a Franciaország és Németország közötti évszázados ellenségeskedés nagyban 

befolyásolta, minden figyelmét a páneurópai együttműködés eszméjének népszerűsítésére 

összpontosította. Adenauer az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozattal létrejött Európai Szén- és 

Acélközösségnek, majd az 1957. márciusi egyezménnyel megszületett Európai Gazdasági 

Közösségnek is lelkes támogatója volt. E cél által vezérelve rendíthetetlenül dolgozott a Németország 

és egykori ellenségei – legfőképpen Franciaország – közötti megbékélésen. Fáradozásainak 

eredményeként Franciaország és Németország 1963-ban megkötötte a barátsági szerződésként is 

elhíresült Élysée-szerződést, amely a két ország kapcsolatait stabil alapokra helyezve véget vetett az 

évszázados versengésnek. Politikai rátermettsége, elkötelezettsége, gyakorlatias szemlélete, valamint 

országának az egységes Európában betöltött pontos szerepéről alkotott elképzeléseinek köszönhetően 

Adenauer elévülhetetlen érdeme, hogy Németország a mai napig szabad és demokratikus állam. 

Konrad Adenauer az európai történelem egyik legkimagaslóbb alakja. Számára az európai egység 

nemcsak a békéről szólt, hanem a náci uralom utáni 

Németországnak a nemzetközi vérkeringésbe való 

visszavezetésének lehetőségét is jelentette. Következetes 

külpolitikája számos európai állam bizalmát állította helyre 

Németország iránt, amely nélkül a ma ismert Európa 

elképzelhetetlen lenne. Eredményeit Németországban a mai 

napig nagy tisztelet övezi: ennek bizonyságául 2003-ban 

Adenauert választották „minden idők legnagyobb 

németjének”. 

 

 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 
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JOSEPH BECH: EGY KIS ORSZÁG AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KULCSSZEREPÉBEN 

Joseph Bech luxemburgi politikus az 1950-es évek elején közreműködött az Európai Szén- és 

Acélközösség létrehozásában, az évtized második felében pedig az európai integráció egyik 

vezéregyéniségeként lett ismert. Az 1955 júniusában megrendezett Messinai konferencia felé vezető 

úton – és ezáltal az Európai Gazdasági Közösség előkészítésének folyamatában – az első lépést a 

Benelux államok közös memoranduma jelentette. Bech mindkét világháború idején Luxemburgban 

élt; az itt szerzett tapasztalatok révén tökéletesen látta, hogy egy nagyhatalmú szomszédok közé 

beékelődött aprócska állam egyedül milyen tehetetlen tud lenni. Ez vezette el annak felismeréséhez, 

hogy egy szilárd alapokon nyugvó, virágzó Európa felépítésében a nemzetköziség eszméje, valamint 

az országok közötti együttműködés egyaránt elengedhetetlenül fontos. A Belgium, Hollandia és 

Luxemburg közötti Benelux Unió létrehozásában szerzett 

tapasztalatai később az európai intézmények felállításakor is jó 

szolgálatot tettek. A három kis ország közötti szövetség létrejötte, 

amely az Európai Unió megalapításának etalonja is egyben, a mai 

napig példaértékűnek számít. 

Joseph Bech 1887- 1975 

Fiatalkora és politikai pályafutásának kezdete  

Joseph Bech 1887. február 17-én született a luxemburgi 

Diekirchben. Jogi tanulmányait a svájci Fribourgban, később 

Párizsban (Franciaország) folytatta, majd a diploma megszerzése után 

(1914) ügyvédi irodát nyitott. Az akkoriban megalakult Keresztény 

Párt színeiben még ugyanebben az évben a luxemburgi képviselőház tagjává választották. 1921-ben 

bel- és oktatásügyi miniszterré, majd 1926-ban Luxemburg miniszterelnökévé választották, de 

emellett a külügy- és a mezőgazdasági miniszteri posztot is ő töltötte be. Az ország élén töltött 10 éve 

alatt tört ki a gazdasági világválság. Bech tisztában volt azzal, hogy az export hazája gazdaságának 

szempontjából alapvető jelentőségű. Mivel a kis ország fő kereskedelmi partnere Németország volt, 

Luxemburg nagyban függött szomszédos országtól. E gazdasági függőséget Bech igyekezett 

minimalizálni. A luxemburgi acélipar számára további piacok után kutatva jutott el odáig, hogy 

szorosabb gazdasági együttműködésre lépjen és vámuniót alakítson ki Belgiummal, majd később 

Hollandiával. E rendkívül fontos lépések vezettek ahhoz, hogy a második világháború alatt létrejöjjön 

a Benelux Unió.  

A második világháború. Amikor 1940. május 10-én a náci Németország megszállta 

Luxemburgot, Bech több kormánytársával, valamint az államfői szerepet betöltő Charlotte 



nagyhercegnővel együtt londoni száműzetésbe kényszerült, ahol emigráns kormányként működtek 

tovább. 1944-ben külügyminiszterként írta alá a Benelux-szerződést. A munkaerő, a tőke, valamint 

az áruk és szolgáltatások szabad áramlását elősegítő regionális gazdasági unió létrehozásában szerzett 

tapasztalatai később az Európai Gazdasági Közösség felállításánál is hasznosnak bizonyultak. 

Pályafutása alatt Bech sosem tudott szabadulni az első világháború és az azt követő válság nyomasztó 

emlékeitől, amikor fennállt annak a veszélye, hogy Luxemburgot bekebelezik a szomszédos államok. 

A nemzetköziségbe vetett szilárd hitét épp e tehetetlenség érzése fűtötte. A második világháború alatt 

és után valamennyi többoldalú tárgyaláson ő képviselte Luxemburgot, és arra buzdította honfitársait, 

hogy támogassák a Nagyhercegség csatlakozását az akkoriban létrejövő nemzetközi szervezetekhez: 

a Benelux államokhoz 1944-ben, az ENSZ-hez 1946-ban, valamint a NATOhoz 1949-ben.  

Az Európai Szén- és Acélközösség 

Bech egy kézikamerával az 1955-ös Messinai konferencia szünetében. 1950. május 9-én 

Bech Luxemburg külügyminisztere volt. Mivel tisztában volt azzal, hogy hazája számára milyen 

fontos, hogy a szomszédos államok gazdasági és politikai 

egyezmények útján szövetségre lépjenek, örömmel 

üdvözölte francia kollégája, Robert Schuman e napon 

benyújtott javaslatát az Európai Szén- és Acélközösség 

létrehozásáról. Bech tudta, hogy ezzel Luxemburg rég nem 

látott lehetőségeket kaphat, európai kérdésekben pedig 

szóhoz juthat. Azzal, hogy sikerült elérnie, hogy a Szén- és 

Acélközösség Főhatóságának székhelyét Luxemburgba 

tegyék, tovább erősítette országa európai pozícióját. A 

későbbiekben Bech az Európai Védelmi Közösség 

felállításának terveit is támogatta. Ugyan ezeket 1954-ben 

Franciaország elvetette, ez korántsem jelentette az európai integráció végét.  

A Messinai konferencia. 1955. június 1–3. között Joseph Bech elnökletével zajlott a 

Messinai konferencia, amely a Római Szerződés, és egyben az Európai Gazdasági Közösség 

létrejöttének előfutára volt. A konferencia fő napirendi pontját a Benelux államok vezetői – köztük 

Luxemburg képviseletében Bech – által benyújtott memorandum jelentette. Ez a dokumentum 

egyesítette Franciaország és Hollandia javaslatait a közlekedés és energiaipar – különösen az 

atomenergia – területén végrehajtandó fejlesztésekről, valamint az általános közös piac 

létrehozásáról, és középpontjában egy tényleges hatalommal felruházott közös hatóság felállításának 

igénye állt. A Benelux államokkal, valamint a Szén- és Acélközösség terén szerzett tapasztalataik 

alapján a három külügyminiszter – a holland miniszter, Johan Beyen elképzeléseit továbbgondolva – 

ismertette az egy egységes Európa létrejöttét elősegítő gazdasági együttműködés tervét. A 

kidolgozással megbízott bizottság elnöke, Paul-Henri Spaak belga miniszter után Spaak-jelentésként 



is elhíresült terv volt a kiindulópontja annak a kormányközi konferenciának, ahol a közös piacról és 

az atomenergia terén megvalósuló együttműködésről szóló, majd 1957. március 25-én Rómában aláírt 

szerződések tervei megszülettek. Bech 1959-ben, harmincévnyi szolgálat után távozott 

külügyminiszteri tisztéből. A következő öt évben a Képviselőház elnökeként dolgozott, majd 1964-

ben, 77 éves korában örökre búcsút intett a politikának. 11 évvel később, 1975-ben hunyt el. Európa 

egységesítésében játszott szerepe miatt méltó helye van az Európai Unió alapító atyái között. 

Munkássága ékes bizonyítéka annak, hogy miként lehet egy Luxemburghoz hasonló kicsiny országot 

nemzetközi szinten is meghatározó pozícióhoz segíteni. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

JOHAN WILLEM BEYEN: A KÖZÖS PIAC MEGÁLMODÓJA 

A nemzetközi banki és üzleti tapasztalatokkal is rendelkező egykori holland politikus, Johan 

Willem Beyen nevéhez fűződik az ún. „Beyen-terv”, amely az 50-es évek közepén új életet lehelt az 

európai integráció folyamatába. Noha az Európai Unió alapító atyái közül az ő neve kevésbé ismert, 

ismerői a nemzetköziség elvét hirdető, közvetlen és karizmatikus úriemberként kedvelték. Hollandia 

külügyminisztereként Beyen fontos szerepet játszott az európai integrációban, a kétkedőket 

hazájában és Európa-szerte egyaránt sikerrel állította az egyesítés ügye mellé. A nevével fémjelzett 

Beyen-terv középpontjában a vámunió, valamint a közös európai piacon belüli szoros gazdasági 

együttműködés kialakításának javaslata szerepelt. Ezek főbb elemei az 1957-ben aláírt Római 

Szerződésben is szerepelnek és a mai napig az Európai Unió alapelvei közé tartoznak.  

Johan Willem Beyen 1897- 1976. A kezdetek. Johan Willem (Wim) Beyen 1897. május 2-

án született a hollandiai Utrechtben. Módos családjának köszönhetően felhőtlen gyermekkora volt, 

külföldi iskolai tanulmányai során az irodalomé és a zenéé volt a főszerep. 1918-ban az utrechti 

egyetemen szerzett jogászdiplomát, majd karrierje elején a hollandiai, illetve a nemzetközi 

pénzvilágban dolgozott. Első munkahelye a holland pénzügyminisztérium volt, ahonnan 1924-ben a 

vállalati és bankszektorba távozott. Itt először a Nemzetközi Fizetések Bankja elnöki, majd a brit–

holland fogyasztási cikkeket gyártó óriás, az Unilever igazgatói 

tisztségét töltötte be.  

A második világháború. A második világháborúban 

Hollandia náci német megszállása idején Beyen londoni száműzetésbe 

kényszerült. Fontos szerepet játszott a háború utáni nemzetközi 

pénzrendszer alapjait lefektető 1944-es Bretton Woods-i 

konferencián. 1946-tól a Világbank, 1948-tól pedig a Nemzetközi 

Valutaalap igazgatótanácsában is ő képviselte Hollandiát.  

Külügyminiszterként. Beyen a második világháborút követő 

újjáépítés éveiben Hollandia külügyminisztereként dolgozott. A 



háború alatt meggyőződésévé vált, hogy az 1930-as években tapasztalthoz fogható pénzügyi válság 

elkerülése érdekében teljes körű regionális gazdasági együttműködésre van szükség. A világégés 

elmúltával a vezető politikusok Európa-szerte kezdtek ráébredni, hogy a háború borzalmain és a 

gazdasági válságokon kizárólag nemzetközi együttműködéssel lehet felülkerekedni. Míg néhány 

kezdeményezés az effajta együttműködést globális szinten fogalmazta meg, addig Beyen úgy látta, 

hogy regionális szinten több eredményt lehe elérni. A gazdasági együttműködés felé tett első lépést 

az USA Európának nyújtott óriási segélycsomagja, az 1948-as Marshallterv jelentette, amelynek 

összehangolt kivitelezéséhez az európai országok az OECD jogelődjébe tömörülve koordinálták a 

gazdasági folyamatokat. Az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozat után két évvel, 1952-ben létrejött 

az Európai Szén- és Acélközösség azzal a céllal, hogy egyszer és mindenkorra megakadályozza, hogy 

Európában ismét háborúra kerüljön sor.  

A Beyen-terv. Beyen azonban még ennél is szorosabb együttműködést képzelt el az európai 

nemzetek között. Miután látta, hogy a politikai integráció akkoriban nehezen lett volna kivitelezhető, 

hazai és külföldi kollégáit egyaránt sikerült meggyőznie arról, hogy a további előrelépések záloga a 

mind szorosabb gazdasági együttműködés, amelyet reményei szerint politikai értelemben vett 

egyesülés is követhet. Ez állt a Beyer-terv kidolgozásának hátterében. Nemzetközi pénzügyi és banki 

tapasztalatainak köszönhetően tisztában volt azzal, hogy az olyan kérdésekben, mint a kereskedelmi 

korlátozások vagy a munkanélküliség, egy nemzetközi ihletésű szemléletmóddal sokkal könnyebb 

lehet valós eredményeket felmutatni. Elképzelése ugyan nem aratott osztatlan sikert a holland 

kormányban – sőt, voltak, akikből heves ellenkezést váltott ki –, az 50-es évek elején az Európai 

Védelmi Közösség, majd az Európai Politikai Közösség létrehozásáról folyó tárgyalásokon mégis 

sikerült a tervet elfogadtatnia.  

Beyen a Messinai konferencián, ahol ismertette 

Európa gazdasági együttműködéséről szóló tervét 

Közös piac. Támogatóinak száma eleinte csekély 

volt, ami leginkább azzal volt magyarázható, hogy a francia 

kormány akkoriban mindenfajta további gazdasági 

integrációtól elzárkózott. Amikor azonban a francia 

parlament szavazáson utasította el az Európai Védelmi 

Közösség tervét, a helyzet egy csapásra megváltozott. 

Patthelyzet alakult ki, hiszen a közösség eszménye mind 

védelmi, mind politikai értelemben szertefoszlani látszott. 

Ezzel a Beyen-terv ismét reflektorfénybe került. A terv alapvetését ugyanis az jelentette, hogy teljes 

gazdasági együttműködésre nem csupán a szénbányászat és acélipar területein, hanem átfogó 

értelemben is szükség van. A megoldás tehát egy mindent magába foglaló közös piac, hasonlóan a 

Belgium, Hollandia és Luxembourg között 1944- ben, a Benelux-szerződés aláírásával létrejött 



együttműködéshez. A Benelux államok Paul-Henri Spaak belga miniszterelnök vezényletével Beyen 

elképzeléseit összefonták a Franciaország által szorgalmazott Atomenergia-közösség felállításának 

terveivel, lehetőséget adva Beyennek, hogy az így átdolgozott terveket az 1955-ös Messinai 

konferencián bemutassa. Itt Beyen kifejtette, hogy politikai egység nem jöhet létre közös piac, 

gazdasági és társadalmi téren vett közös felelősségvállalás, valamint egy nemzetek felett álló hatóság 

nélkül. Mivel mindez a konferencia többi résztvevőjének véleményével is egybecsengett, 1957 

márciusában hat ország között sor kerülhetett a Római Szerződés aláírására, és ezzel együtt az 

Európai Gazdasági Közösség és az EURATOM felállítására. Ugyan szerepéről az utókor gyakran 

megfeledkezik, az 50-es években Beyen munkásságának köszönhetően indult meg az európai 

integráció, minek okán a manapság az Európai Unió alapító atyáiként számon tartott politikusi kör 

méltó tagja. Az utókor emlékezetében pedig egy olyan férfiúként élhet tovább, aki a legégetőbb 

pillanatban adott lökést az európai projektnek. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

NICOLE FONTAINE: POLITIKUS ÉS PEDAGÓGUS (1942-2018) 

Az Európai Parlament második női elnöke meggyőző politikus és elszánt Európa-párti volt, 

aki az euró bevezetésére irányuló munkálatokból is kivette a részét. 1999 és 2002 között az Európai 

Parlament elnökeként részt vett az Európai Parlament munkamódszereinek megreformálásában, 

amelynek célja egy polgárközpontú intézmény megteremtése volt. Székfoglaló beszédét az Európai 

Tanács 1999 októberi ülésén tartotta Tamperében (Finnország), ahol hangsúlyozta, hogy az Uniónak 

jobban szem előtt kell tartania a polgárok mindennapi problémáit. Szorgalmazta az alapvető jogokról 

szóló uniós charta kidolgozását. Az Európai Parlament nevében, 2000 decemberében ő írta alá az 

Európai Unió Alapjogi Chartáját. Nicole Fontaine pedagógus és politikus volt. Tanított a világ 

legrégebbi üzleti iskolájában, az ESCP Europe intézményben, és „Jean Monnet professzúra” tanári 

pozíciót kapott a nizzai Sophia Antipolis Egyetemen. 

Korai évek. Nicole Fontaine 1942 január 16-án született 

Grainville-Ymauville-ben, Normandiában. Apja orvos volt, 

nagyszülei tanítók. Nicole Fontaine jogot hallgatott, majd a Hauts-de-

Seine megyei ügyvédi kamara tagja lett. Az oktatás azonban egész 

életében fontos volt számára. 1968-ban, a diák- és munkáslázadások 

idején a párizsi Quartier Latinben lakott. Épp ekkor fejezte be 

tanulmányait a párizsi Politikatudományok Intézetében (Institut 

d’Etudes Politiques de Paris), és első gyerekével volt várandós. 

Később úgy mesélte, hogy inkább megfigyelőként vett részt az 1968-

as lázadásokban, amelyek – mint mondta –, felgyorsították a francia 

társadalomban szükségszerűen bekövetkező változásokat. 



Pályafutását a katolikus tanulmányi intézmények főtitkárságán (Secrétariat général de 

l’Enseignement catholique) kezdte, ahol a magánoktatás és az állami hatóságok közötti 

kapcsolatokért felelt. Fontos szerepet játszott a terület jogi keretének korszerűsítésében. 1975 és 1981 

között tagja volt az Oktatásügyi Minisztérium Legfőbb Tanácsának (Conseil Supérieur de l’Education 

Nationale), 1980 és 1984 között pedig a Gazdasági és Szociális Tanácsnak (Conseil économique et 

social). Nicole Fontaine-t a magánoktatásról szóló nemzeti vitában ismerte meg jobban a 

nagyközönség. 1984 júniusában megválasztották európai parlamenti képviselőnek.  

Politikai pályafutás. Parlamenti képviselőként már a kezdetektől fogva az európai polgárok 

érdekeit tartotta szem előtt: olyan projektekben vett részt, amelyek a fiatalok oktatásával, a felsőfokú 

képesítések kölcsönös elismerésével, az esélyegyenlőséggel és a nők jogaival foglalkoztak. Kétszer 

töltötte be az alelnöki tisztséget (1989–1994; 1994– 1999). Tető alá hozott fontos jogszabályi 

megállapodásokat az Európai Parlament és a tagállamok között, ideértve két uniós ifjúsági programot 

is (Socrates; Fiatalok Európáért). Diplomáciai készségeit széles körben elismerték. A The Economist 

hetilap 1999-ben úgy jellemezte, mint „konszenzuskereső, koalícióépítő, békéltető [politikust, aki] 

leginkább Európa bizánci folyosóin van otthon, amint a pártok támogatását derűsen, 

kompromisszumra mindig készen próbálja megszerezni”. 1999. július 20-án az Európai Parlament 

elnökévé választották. Első feladata a Romano Prodi vezette új Európai Bizottság kinevezése volt, 

miután a Santer-féle Bizottság 1999 márciusában lemondott. Nicole Fontaine jó kapcsolatokat ápolt 

az új Bizottsággal és a Miniszterek Tanácsában ülésező tagállami döntéshozókkal.  

A békés párbeszéd híveként elérte, hogy az izraeli és a palesztin parlament elnöke 2000-ben 

Strasbourgban találkozzon egymással; a két férfi kézfogása történelmi jelentőségű pillanat volt. 

Ahmad Sah Maszud, Afganisztán katonai vezetője 

Nicole Fontaine kérésére látogatott el Strasbourgba 

2001 áprilisában, hogy beszéljen az ország 

állapotáról. Nicole Fontaine aggodalmát fejezte ki 

az afgán nők helyzete miatt.  

A rákövetkező hónapban három olyan nőt 

hívott meg az Európai Parlamentbe, akik 

megszöktek Kabulból. A meghallgatásról – 

amelyen a meghívottak elmesélték történetüket – 

később azt mondta, hogy elnökségének egyik legmegindítóbb pillanata volt.  

2002-ben otthagyta az Európai Parlamentet, és ipari miniszterként tevékenykedett tovább 

Franciaországban, Jean-Pierre Raffarin kormányában. 2004 és 2005 között a szexuális 

kizsákmányolás ellen küzdő Scelles Alapítványt vezette. 2004-ben újraválasztották az Európai 

Parlamentbe. Tanított az ESCP Europe nevű felsőoktatási intézményben, és számos könyvet írt az 

Európai Parlament munkájáról. Még utolsó éveiben is részt vett az Európai Unió tökéletesítéséről 



szóló vitában. Az Egyesült Királyság EU-tagságáról szóló, 2016 júniusi brit népszavazás előtt pár 

nappal jelent meg François Poulet-Mathis francia újságíróval közösen írt könyve: Brexit: Une 

Chance? Repenser l’Europe (Brexit: lehetőség? Gondoljuk újra Európát!). A könyv objektív választ 

keres arra a kérdésre, hogy miért távolodtak el az emberek az EU-tól. Európa-pártiként Nicole 

Fontaine megvizsgálta, miképpen lehetne előnyt kovácsolni a válságból: hogyan lehetne megerősíteni 

az EU-t és kielégíteni a polgárok igényeit. 2018. május 17-én, 76 éves korában hunyt el. Az európai 

eszme harcosaként több kitüntetést is kapott, többek között a Robert Schuman-érmet és a Francia 

Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének parancsnoki fokozatát. Nicole Fontaine üdvözli Ahmed Sah 

Maszúd afgán politikust, az Északi Szövetség katonai vezetőjét az Európai Parlamentben 2001-ben 

tett látogatásakor 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

ALCIDE DE GASPERI: AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA ÉS  

SZABADSÁG ELHIVATOTT SZÓSZÓLÓJA 

Alcide de Gasperi 1945 és 1953 között miniszterelnökként és külügyminiszterként vezető szerepet 

játszott Olaszország bel- és külpolitikájának formálásában. Gasperi Trentino–Alto Adige (Dél-Tirol) 

tartományban született, amely 1918-ig Ausztriához tartozott. Mint korának kiemelkedő államférfiúi 

özül oly sokan, ő is síkra szállt az európai egység mellett. A fasizmus és a háború alatt szerzett 

tapasztalatai – 1927-ben bebörtönözték, majd 1928-ban a Vatikánban lelt menedéket – megérlelték 

benne azt a meggyőződést, hogy e rémségek megismétlődésétől csak az egység mentheti meg 

Európát. Nyugat-Európa egyesítése érdekében több kezdeményezést is előterjesztett: részt vett a 

Marshall-terv megvalósításában és élen járt a más európai országokhoz – különösen 

Franciaországhoz – fűződő szoros gazdasági kapcsolatok kialakításában. Emellett támogatta az 

Európai Szén- és Acélközösség létrehozását célzó Schuman-tervet és bábáskodott a közös európai 

védelmi politika eszméjének születésénél 

Alcide de Gasperi 1881 – 1954. A kezdetek. Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született, 

édesapja meglehetősen szerény anyagi körülmények között élő rendőr volt. Gyermekkorát a Trentino-

régióban töltötte, amely akkoriban a többnemzetiségű és 

multikulturális Osztrák-Magyar Monarchia olasz ajkúak lakta területe 

volt. Mivel egyetlen olaszországi egyetemen sem tudott volna 

tanulmányi támogatással tanulni, 1900-ban Bécsbe utazott, hogy 

filológiát hallgasson. Itt lett a katolikus diákmozgalom aktivistája. 

Diákévei alatt mediátori készsége sokat fejlődött és ennek későbbi 

politikai karrierje során is nagy hasznát vette. Rájött többek között 

arra, hogy a haragtartásnál fontosabb a megoldások keresése, és azt 

tartotta, hogy a külcsínnél a belbecs mindig fontosabb. Miután 1905-



ben megszerezte diplomáját, visszatért Trentinóba és a La Voce Cattolica című napilapnál 

helyezkedett el tudósítóként. Politikai tevékenysége is ekkoriban indult: aktív tagja lett az Unione 

Politica Popolare del Trentino pártnak, majd 1911-ben Trentino képviselőjeként bejutott az osztrák 

képviselőházba. Képviselőként az olasz kisebbség jogainak javításáért kampányolt.  

Első világháborús emlékei és az „Idee Ricostruttive”. Ugyan de Gasperi az első 

világháború alatt politikailag semleges maradt, a Vatikán által a háború befejezése érdekében tett 

erőfeszítésekkel javarészt egyetértett. Amikor a konfliktusok 1918-ban véget értek, szűkebb pátriáját 

– így szülőfaluját is – Olaszországhoz csatolták. Egy évvel később társaival megalapította az Olasz 

Néppártot (PPI), amelynek 1921-től parlamenti képviselője lett. A Mussolini-kormányban a fasizmus 

előretörésével párhuzamosan a PPI ellen irányuló nyílt erőszak és megfélemlítés mindennapossá vált, 

majd 1926-ban a pártot törvényen kívül helyezték és feloszlatták. De Gasperit is letartóztatták és 

1927-ben négy év börtönre ítélték, ahonnan a Vatikán közbenjárásával 18 hónap után szabadulhatott. 

A Szentszék falai között – ahol 14 éven át könyvtárosként dolgozott – igazi menedékre lelt. A 

második világháború alatt írta meg „Idee ricostruttive” (Az újjáépítés gondolatai) című munkáját, 

amely később az 1943-ban sub rosa megalapított Kereszténydemokrata Párt kiáltványa lett. A 

fasizmus bukása után de Gasperi került pártja élére és 1945 és 1953 között összesen nyolc egymást 

követő kormány miniszterelnökeként szolgált. Az olasz demokrácia történetében a mai napig nem 

találunk ehhez fogható, vagy ennél hosszabb politikai karriert.  

De Gasperi és az európai integráció. Olaszország úgynevezett „de Gasperi-korszak” alatti 

újjáépítését olyan mérföldkövek jelezték, mint a republikánus alkotmány létrejötte, a belső 

demokrácia megszilárdulása és a gazdaság újjáépítése felé tett első lépések. De Gasperi a nemzetközi 

együttműködés lelkes szószólójaként és az ország háború utáni újjáépítéséért elsődlegesen felelős 

politikusként meg volt győződve arról, hogy a nemzetközi színtéren vissza kell állítani Olaszország 

tekintélyét. Ennek érdekében részt vett az Európa Tanács létrejöttében és az olasz nép körében 

sikeresen kampányolt az amerikai Marshall-tervvel és a NATO-tagsággal kapcsolatban. Az Egyesült 

Államokkal való szoros együttműködése pedig pont arra az időszakra esett, amikor Nyugat-Európa 

egyik legnagyobb kommunista pártja működött Olaszországban.  

Demokrácia, megállapodás és szabadság. De Gasperi szerint a második világháború 

tanulsága minden európai számára ugyanaz: „a jövő nem az erőből vagy a hatalomvágyból, hanem a 

demokratikus módszer türelmes alkalmazásából, a megállapodások konstruktív szellemiségéből és a 

szabadság tiszteletben tartásából építkezik.” Ezt 1952-ben, az Európa iránti elkötelezettségéért járó 

Charlemagne-díj átvételekor mondta. Ez a jövőkép lehet a magyarázata annak, hogy miért válaszolt 

az elsők között Robert Schuman egységes Európa létrehozásáról szóló, 1950. május 9-i felhívására. 

Ez egy évvel később az Európai Szén- és Acélközösség megalapításához vezetett, amelynek első 

elnöke 1954-ben de Gasperi lett. Ugyan a projekt végül elbukott, Gasperi mindvégig a közös európai 

védelmi politika védelmezője és szorgalmazója maradt.  



Az Európai Gazdasági Közösség. 

Az európai integráció felé tett első lépések 

idején de Gasperi egyfajta közvetítővé 

lépett elő az évszázados háborúskodás miatt 

egymástól elválasztott Németország és 

Franciaország között. Életének utolsó 

éveiben az Európai Gazdasági Közösség 

létrehozásának motorja volt. Munkájának 

gyümölcsét ugyan már nem élvezhette – 

1954 augusztusában hunyt el –, szerepéről a 

Római szerződések 1957-es aláírásakor 

széles körben megemlékeztek. Családi háttere, háborús tapasztalatai, a fasizmus alatt elszenvedett 

viszontagságok, valamint kisebbségi háttere okán Alcide de Gasperi jól tudta: a két világháború által 

ejtett sebeket csak az európai egység gyógyíthatja be és teheti egyszer és mindenkorra 

megismételhetetlenné. Egy olyan Európai Unió jövőképe motiválta, amely ahelyett, hogy az egyes 

államok helyébe lép, lehetőséget teremt számukra egymás kiteljesítéséhez. 

Róma, 1953: de Gasperi kezet fog Konrad Adenauer német kancellárral 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

WALTER HALLSTEIN: EGY DIPLOMATA A GYORS  

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN 

Walter Hallstein az Európai Bizottság első elnöke (1958–1969), elkötelezett européer, az 

európai integráció egyik vezéralakja. Az Európai Bizottság elnökeként a közös piac mihamarabbi 

létrejöttének híve volt. Dinamizmusának és meggyőző erejének köszönhetően irányítása alatt az 

integráció ügye jelentős lendületet kapott, megbízatása idején a folyamat öles léptekkel haladt előre. 

A nemzetközi közvélemény fig elmét a német külügyminisztérium egykori államtitkáraként 

eredetileg az ötvenes években kidolgozott ún. Hallsteindoktrínával hívta fel magára. A doktrína, 

amelynek középpontjában a fiatal néme demokrácia Nyugat-Európa 

szövetségi rendszerébe való beilleszkedése állt, hosszú éveken át 

jelentős hatást gyakorolt a német külpolitikára. 

Walter Hallstein 1901 – 1982. A kezdetek és a háborús 

emlékek. Walter Hallstein 1901. november 17-én egy protestáns 

építési ellenőr fiaként született a Németország délnyugati részén fekvő 

Mainz városában. A helyi gimnázium elvégzése után jogot és 

politológiát hallgatott Bonn, Berlin és München egyetemein. Miután 

1925-ben diplomát szerzett, a berlini egyetemen helyezkedett el 



tanársegédként. Két évvel később az észak-németországi Rostock egyetemén vizsgáztató, majd 1929-

től előadó. A következő évben a magán- és vállalati jogi tanszék vezetője, mely tisztet tíz éven át 

megtartva területének elismert szakértőjévé, nemzetközi hírű egyetemi tanárrá vált. Nem sokkal 

később már a frankfurti egyetem professzora, amikor a nácizmus iránti gyűlölete ellenére 1942-ben 

megkapta katonai behívóját. A szövetségesek 1944-es partraszállása után Hallstein amerikai 

hadifogságba esett, ahol egyfajta tábori egyetemet szervezett: fogolytársait jogra – többek között saját 

jogaikra – tanította. A háború után a frankfurti egyetem dékánhelyettesévé nevezték ki, majd 1948-

ban a Georgetown egyetem vendégelőadója lett. Az egyik legelső meghívott német tudósként az 

Egyesült Államokban szerzett tapasztalatai tovább erősítették abbéli meggyőződésében, hogy 

Németországnak mindenképp csatlakoznia kell a demokráciák közötti kapcsolatok háború utáni 

megerősítését célzó nemzetközi kezdeményezésekhez. Hallstein számára az ENSZ-hez és a NATO-

hoz hasonló nemzetközi szövetségekben vállalt tagság kulcsfontosságú volt Németország nemzetközi 

szintérre való visszatéréséhez.  

Az Európai Szén- és Acélközösség. Valószínűleg kiváló diplomáciai érzéke, szakterületének 

beható ismerete és az európai egységbe vetett hite állt annak hátterében, hogy 1950-ben Konrad 

Adenauer akkori német kancellár Hallsteint bízta meg az Európai Szén- és Acélközösséget előkészítő 

Schumanterv tárgyalássorozatain a német delegáció vezetésével. Hallstein ez idő alatt szorosan 

együttműködött francia kollégájával, Jean Monnet-val. Mindketten hamar rájöttek, hogy alapvető 

nézeteik ugyanazok: az európai integráció elengedhetetlen Európa felvirágoztatásához. 

1951-ben Adenauer Hallsteint a külügyminisztérium államtitkárává nevezi ki, majd a Szén- és 

Acélközösség felállítása mellett a nyugat-európai országok költségvetési és katonai egységét 

megtestesítő Európai Védelmi Szövetség létrehozására tett kísérletben is szerepet kap. Hallstein 

emellett részt vett a zsidók kárpótlása kapcsán Izraellel folytatott tárgyalásokban és Németország 

külpolitikai stratégiájának is meghatározó alakja volt. Az 1955-ben keletkezett és később Hallstein-

doktrínaként elhíresült szigorú politikai irányvonal szerint Bonn a diplomáciai kapcsolatok 

megszakítását helyezte kilátásba minden olyan országgal szemben, amely elismeri Kelet-

Németországot (NDK).  

Az Európai Gazdasági Közösség. Hallstein számára az Európai Védelmi Közösség 1954-

ben kudarcba fulladt létrehozása Németország és Nyugat-Európa számára valós és komoly biztonsági 

fenyegetettséget jelentett, hiszen egy megosztott Európában a Szovjetunió könnyebben növelheti 

befolyását. Mindez arra késztette, hogy energiáit a politikai integráció helyett a gazdasági 

egységesítés folyamatára összpontosítsa. Ezért az Európai Gazdasági Közösség megteremtésével 

megvalósuló egységes Európa elszánt szószólója lett. Az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad 

áramlását lehetővé tevő gazdasági integráció felé tett első lépést az 1955-ös Messinai konferencia 

jelentette. Hallstein ugyan eleinte a mindent átfogó integráció mihamarabbi létrehozását 

szorgalmazta, a kor politikai realitásainak tükrében belátta, hogy ehelyett a tagállami piacok 



fokozatos egybeolvasztása lehet a 

leghasznosabb mindenki számára. 1958-

ban életbe lépett a Római szerződés és 

Hallsteint választják meg az Európai 

Gazdasági Közösség Bizottságának első 

elnökévé.  

Az Európai Bizottság 

elnökeként. Jóllehet Hallstein ekkorra 

már belátta, hogy az integrációhoz több 

idő kell, mint azt szerette volna, a Bizottság elnökeként mégis ő volt az integráció mozgatórugója. 

Hivatali ideje – az úgynevezett Hallstein-időszak – alatt kezdte el például az európai 

jogharmonizációt, amely később a nemzeti törvényalkotásra is óriási hatással volt. Egy erős 

Bizottsággal, illetve – elkerülendő, hogy az Uniónak a tagállami kormányok mellett csak a 

„másodhegedűs” szerepe jusson – Parlamenttel működő szövetségi Európa szószólójaként 

nyilvánvaló, hogy az Európai Közösség kapcsán egyetlen cél vezérelte: az 1950. május 9-i Schuman-

nyilatkozatban felvázolt egyesült Európa megszületése. Charles de Gaulle francia elnök azonban 

másként gondolkozott: míg a Hallstein által szorgalmazott szövetségben a tagállamok 

szuverenitásukat bizonyos mértékben feladni kényszerülnének, de Gaulle a konföderációs út mellett 

foglalt állást, miszerint egy „Államok Európájában” több hatalom maradhatna a tagállamok kezében. 

A francia kormány és a többi tagállam között számos kérdésben kialakuló, ebben az alapvető 

véleménykülönbségben gyökerező ellentétek eredményeként került sor az 1965-ös „üres székek 

válságára”, amikor Franciaország egy időre minden európai intézményből visszahívta képviselőit, 

még mielőtt kompromisszumra kerülhetett volna sor. Hallstein dinamizmusa, diplomatikus 

tárgyalókészsége és meggyőző érvelési technikája nélkül a hivatali ideje alatt végbemenő gyors 

integráció elképzelhetetlen lett volna. 

1965: Az Európai Bizottság elnökeként Hallstein Hollandiában beszédet mond. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

URSULA HIRSCHMANN: ANTIFASISZTA ELLENÁLLÓ, AZ EURÓPAI (1913-1991) 

Középosztálybeli zsidó családba született, Berlinben. 1932-ben a náci ideológia előretörésére 

válaszul a Szociáldemokrata Párt ifjúsági szervezetéhez csatlakozott. Az 1930-as években, párizsi 

száműzetésében találkozott, majd házasodott össze a fiatal olasz szocialista gondolkodóval, Eugenio 

Colornival. Hirschmann aktív tagja lett az olaszországi illegális antifasiszta mozgalomnak.  

Miután Colornit letartóztatták és a Ventotene börtönszigetre deportálták, Hirschmann követte oda 

férjét. A szigeten ismeretséget kötöttek Ernesto Rossival és Altiero Spinellivel, akik 1941-ben 

megírták az európai föderalizmus alapdokumentumának számító „Ventotenei nyilatkozat a szabad és 



egységes Európáért” című művet. A nyilatkozat a háború után fölépítendő 

demokratikus Európai Unió tervezete volt. Hirschmann átcsempészte a 

művet a kontinentális Olaszországba, és segített a terjesztésében. 1943-

ban, Milánóban Spinellivel közösen (aki időközben megszökött) 

megalapították az Európai Föderalista Mozgalmat. 1975-ben Hirschmann 

Brüsszelben létrehozta a Nők Európáért nevű szervezetet (Association 

Femmes pour l’Europe). 

Korai évek. Az 1913-as születésű Ursula Hirschmann politikai 

érdeklődése és aktivitása akkor kezdődött, amikor szülővárosában, 

Berlinben látogatni kezdte a Szocialista Párt és a Szociáldemokrata Párt gyűléseit. 1932-ben a fiatal, 

zsidó származású közgazdaságtan-hallgató radikális lépésre szánta el magát, és bekapcsolódott a 

kommunista ellenállási mozgalomba. Egy évvel később – mivel a náci hatalom keményen fellépett a 

mozgalom tagjaival szemben – öccsével, Alberttel együtt Párizsba menekült. (Albert Hirschmannból 

később kiemelkedő közgazdász és politikai elemző vált). Párizsban Ursula Hirschmann hívéül 

szegődött az európai föderalizmus eszméjének, és kezdetét vette hosszú száműzetése. A francia 

fővárosban találkozott Eugenio Colornival, a fiatal olasz szocialista filozófussal, akit a testvérpár még 

Berlinből ismert. 1935-ben Hirschmann és Colorni Olaszországban összeházasodott. A házaspár 

fontos szerepet vállalt az olasz antifasiszta mozgalomban. Radikalizmusa miatt azonban Colornit 

letartóztatták, és Ventotene szigetén bebörtönözték. Hirschmann engedélyt kapott, hogy kövesse 

férjét a szigetre, ahol olyan antifasiszta értelmiségiekkel kerültek össze, mint pl. Altiero Spinelli és 

Ernesto Rossi.  

Az európai föderalizmus bölcsőjénél. 1941-ben megszületett a „Ventotenei nyilatkozat a 

szabad és egységes Európáért”. A titokban, cigarettapapírra írt szöveg politikai kiáltvány és az 

európai demokratikus föderáció tervezete is volt egyben. A nyilatkozat a régi európai politikai 

hagyományokkal való szakítást, és a politikai rendszer megújítását szorgalmazta, amelynek a politika 

átalakításán és kiterjedt társadalmi reformokon keresztül kell megvalósulnia. 

Miután kijutott Ventotene börtönéből, Hirschmann-nak sikerült a kontinensre átcsempésznie 

a nyilatkozatot, majd segített annak sokszorosításában és terjesztésében. A dokumentum nagy 

népszerűségre tett szert a nácik ellen küzdő olasz ellenállók körében. Miközben a szövetséges 

csapatok Dél-Olaszországból előrenyomultak, Hirschmann, Spinelli és más aktivisták 1943-ban 

Milánóban megalapították az Európai Föderalista Mozgalmat (Movimento Federalista Europeo). Első 

gyűlésükre 1943 augusztusában került sor Milánóban, ahol a résztvevők jóváhagyták a föderalizmus 

hat alapelvét a Ventotenei nyilatkozatban felvázoltak alapján. Eugenio Colornit a fasiszták 1944-ben, 

Rómában megölték. Ursula Hirschmann és Altiero Spinelli a rákövetkező évben összeházasodott. 

Svájcban dolgoztak tovább az Európai Föderalista Mozgalom nemzetközivé tételén. Ennek kapcsán 



Hirschmann részt vett a Párizsban 1945-ben megrendezett első nemzetközi föderalista kongresszus 

szervezésében. A házaspár később Rómában települt le.  

Hirschmann politikai elkötelezettsége nem ért véget a második világháborúval. 1975-ben 

Brüsszelben megalapította a feminista nőket és női politikusokat tömörítő Nők Európáért nevű 

szervezetet (Association Femmes pour l’Europe), amely mind a mai napig a nemek közötti 

esélyegyenlőség előmozdításán dolgozik. Ursula Hirschmann-nak első férjétől, Eugenio Colornitől 

három lánya (Silvia, Renata, Eva), majd második férjétől, Altiero Spinellitől is három lánya született 

(Diana, Sara, és az olasz újságíró és parlamenti képviselő, Barbara Spinelli). Hirschmann 1975 

decemberében agyvérzést kapott, amelyből soha nem épült föl teljesen. 1991-ben, 77 éves korában 

hunyt el. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

NILDE IOTTI (1920–1999) AZ ÁLTALÁNOS VÁLASZTÓJOG ÉS AZ OLASZ 

KÖZTÁRSASÁG LÉTREJÖTTÉNEK LETÉTEMÉNYESE 

Leonilde „Nilde” Iotti az ellenállási mozgalom oldalán 

vett részt a második világháborúban, melynek végetértével az 

olasz politikai élet egyik legmeghatározóbb női szereplője lett. 

Nilde Iottit sokan az Olasz Köztársaság egyik alapítójának 

tekintik, mások az olasz képviselőház eddigi legjobb elnökeként 

emlékeznek rá. A politikus 1946-ban tagja volt annak a 

bizottságnak is, mely előkészítette az ország új alkotmányát. 

Nilde Iotti 1948-ban lett az olasz képviselőház tagja, majd 1979 

és 1992 között a testület elnöki tisztségét töltötte be – az alsóház 

történelmében a leghosszabb ideig. Elkötelezett európaiként 

1969 és 1979 között európai parlamenti képviselőként 

tevékenykedett, majd 1997-ben őt választották meg az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 

elnökhelyettesének. 

Iotti a kommunista beállítottságú észak-olaszországi Reggio Emilia városában született 1920. 

április 10-én. Kiváló tanulmányi eredményeinek köszönhetően a Milánói Katolikus Egyetem 

ösztöndíjasaként hallgatott irodalmat és filozófiát, ennek ellenére élete végéig következetes ateista 

maradt. A második világháborúban az ellenállási mozgalmat erősítette, jelentős szerepet töltött be az 

Olasz Kommunista Pártban (PCI).  A háború után aktívan vett részt az Olasz Nők Uniója elnevezésű, 

leginkább a PCI irányítása alatt álló szervezet kialakításában. Azzal, hogy az általános választójogot 

1945-ben kiterjesztették a nőkre, Iotti jelentős támogatást tudhatott magáénak a női választók köréből. 

1946-ban bejutott az Alkotmányozó Gyűlésbe, az új köztársasági alkotmány kidolgozásával 

megbízott testületbe. Iotti feladata az alkotmány családpolitikai részének megtervezése volt.  



1948-ban az olasz képviselőház – a kétkamarás olasz parlament alsóháza – tagjává 

választották. 1979-ben kinevezték a képviselőház elnökének, ezt a pozíciót egészen 1992-ig töltötte 

be. Ő volt az első nő és egyúttal az első kommunista politikus Olaszország történelmében, aki magas 

hivatali tisztséget töltött be. Munkáját magabiztosan és részrehajlás nélkül végezte, így nem véletlen, 

hogy sokan Olaszország eddigi legjobb házelnökeként hivatkoznak rá. Miután Palmiro Togliatti, a 

kommunista párt vezetője 1964-ben elhunyt, Nilde Iotti lendületesen hozzálátott a párt 

újrapozicionálásához. A párt Európa-barát vonalát képviselte, és pályafutása során végig kiállt 

amellett, hogy az európai integráció a társadalmi fejlődés motorja. „Szükségünk van az Európai 

Unióra […], hogy meglapozza a gyökeres civil, társadalmi és politikai átalakulást, és kiszélesítse az 

újjászületés és a növekedés határait. A szuverenitásukban korlátozott nemzetállamok szűk keretei 

mindezt ma már nem teszik lehetővé.” (Nilde, Parole e Scritti, 1955–1998, Comitato per la 

costituzione della Fondazione Nilde Iotti). Iotti ez alatt az időszak alatt sem feledkezett meg arról, 

hogy határozottan kiálljon a nők jogai mellett. Síkra szállt a válást és az abortuszt legalizáló törvények 

elfogadása mellett, és erőfeszítései sikeresnek bizonyultak ezen a két – a nőjogi mozgalom tagjai 

számára igen fontos – területen. Ugyanakkor közvetítő szerepet is játszott: fiatalabb párttársait arra 

ösztönözte, hogy ne hagyják figyelmen kívül a katolikus nők véleményét ezekben a kérdésekben.  

Az általános választójogért folytatott küzdelem élharcosa. A méltányos és egyenlő Európa 

eszméje mellett kitartó, elkötelezett politikusként Nilde Iotti eltökélten küzdött azért, hogy az 

általános választójogot európai szinten is kivívja. 1969- ben az olasz delegáció tagjaként bekerült az 

Európai Parlamentbe. Ez volt az első év, amikor a delegációban kommunista képviselők is helyet 

kaptak. Iotti egészen 1979-ig megtartotta képviselői mandátumát. Európai parlamenti képviselőként 

lándzsát tört amellett, hogy testületet közvetlenül az európai polgárok válasszák meg. Meggyőződése 

volt, hogy a közvetlen szavazás véglegesen legitimálni fogja az Európai Parlament megbízatását a 

polgárok szemében. Európa egységének szorosabbra fűzéséről alkotott jövőképe geopolitikai 

vonatkozású megfontolásokra is kiterjedt. Véleménye szerint Európa lakosságának feladata, hogy 

kedvező irányba fordítsa a világ északi és déli része közötti kapcsolatot, békét teremtsen, 

hozzájáruljon a közel-keleti kérdés megoldásához, és általában véve pozitívan befolyásolja a 

nemzetközi rendszer szabályozását.  

Iottinak és munkatársainak az erőfeszítéseit siker koronázta, és 1979-ben sor kerülhetett az 

első közvetlen európai választásokra. Tízéves európai képviselői megbízatása során Nilde Iotti a 

Parlament Külügyi Bizottságának is tagja volt. Európai pályafutásának lezárultával nem ért véget 

Iotti európai kötődése. 1997-ben megválasztották a ma 47 tagállamot számláló emberi jogi szervezet, 

az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése alelnökének. 53 év politikai pályafutást követően Nilde 

Iotti 1999 novemberében lemondott az olasz parlamenti képviselői tisztségéről. Két héttel később, 

december 4-én Rómában hunyt el, 79 évesen. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 



MARGA KLOMPÉ: TUDÓS, POLITIKUS, A HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ  

CSOPORTOK VÉDELMEZŐJE (1912–1986) 

Marga Klompé tudós és tanár volt. Tevékeny szerepet játszott 

a második világháború alatti holland ellenállási mozgalomban. 1948-

ban bekerült a holland parlamentbe, és részt vett az ENSZ Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatának létrehozására irányuló 

tárgyalásokon. 1952-ben ő lett az Európai Szén- és Acélközösség 

Közgyűlésének (a mai Európai Parlament elődjének) az első női tagja. 

Részt vett a Római Szerződések kidolgozásában. 1956-ban Hollandia 

első női miniszterévé választották. Egyik legfontosabb intézkedése a 

mindenkire kiterjedő társadalombiztosítás volt. 

Korai évek. Margaretha Albertina Maria (azaz Marga) Klompé 1912. augusztus 16-án 

született Arnhemben (Hollandia), a család öt gyereke közül a másodikként. Édesapja Johannes 

Klompé, írószerbolttulajdonos, édesanyja Ursula Verdang, első generációs német bevándorló volt. 

Az 1930-as években, egy betegség következtében Johannes elveszítette az üzletét, és a család 

elszegényedett. A szegénységről első kézből szerzett tapasztalata mélyen beleívódott Marga 

emlékezetébe, aki később a kirekesztett és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szószólója lett. 

1929-ben beiratkozott az Utrechti Egyetemre, ahol kitűnő eredmények után 1937-ben mesterfokozatú 

diplomát szerzett. 1932 és 1949 között kémiát és fizikát tanított a nijmegeni Mater Dei 

leánygimnáziumban. 1941-ben doktori fokozatot szerzett matematikából és fizikából. A rákövetkező 

évben elkezdte az orvosi egyetemet, de a második világháború miatt tanulmányait már nem tudta 

befejezni. Klompé csatlakozott a holland illegális ellenállási mozgalomhoz, amelynek később 

vezetőjévé vált. Munkája során női önkéntesek kiterjedt hálózatát építette ki.  

Aktív közéleti szerepvállalás - nőként az elsők között. A háború után Klompé a politika 

szolgálatába állt, ami abban az időben egy nőtől szokatlan lépésnek számított. 1948 augusztusában a 

Katolikus Néppárt színeiben bekerült a holland országgyűlés alsóházába. Klompé tagja volt az 

Egyesült Nemzetek Szervezete holland delegációjának, ahol is az ENSZközgyűlés harmadik, az 

emberi jogokkal és a humanitárius ügyekkel foglalkozó bizottságában dolgozott. Részt vett az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatát létrehozó tárgyalásokon. Klompé volt az Európai Szén- és 

Acélközösség Közgyűlésének (a mai Európai Parlament elődjének) az első női tagja. A Közgyűlés 

1952-ben kezdte meg működését; tagjait a tagállamok nemzeti parlamentjeinek képviselőiből 

delegálták egészen 1979-ig, a közvetlen választások bevezetéséig. 1955-ben Klompét beválasztották 

abba a Közgyűlés által létrehozott munkacsoportba, amely az Európai Szén- és Acélközösség 

hatáskörének kiterjesztésén és tevékenységének javításán dolgozott, és amelynek feladata egy, a szén- 

és acélágazaton túlmutató egységes piac létrehozása volt.  



1956-ban Klompé kilépett a Közgyűlésből, mert felkérték a szociális ügyekkel foglalkozó 

holland minisztérium vezetésére – és ezzel ő lett az ország első női minisztere. A balközép koalíciós 

kormányt Willem Drees miniszterelnök vezette. Szociális ügyekért felelős miniszterként Klompé 

legfontosabb eredménye az 1965-ben hatályba lépett általános társadalombiztosítási törvény volt, 

amely a lakosság egészének alapvető társadalombiztosítási jogokat garantált. Klompé úgy vélte, 

jótékonysági intézmények helyett az államnak kell biztosítania az alapellátásokat.  

Az ő nevéhez fűződik emellett az a két törvénytervezet is, amely egyrészt az elöregedő holland 

társadalom problémáját volt hivatott megoldani, másrészt támogatta a nomád életmódot folytató 

személyeket. 1966 és 1971 között, Piet de Jong miniszterelnöksége alatt a kultúrával, a szabad idővel 

és a szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumot vezette. 1971-ben odaítélték neki azt az állami 

címet („minister van Staat”), amellyel a pályafutása végén járó, magas rangú politikusokat ismerik el 

kiváló munkájukért. Klompé politikai karrierje után továbbra is kiállt a nemzetközi 

igazságszolgáltatás és társadalmi felelősségvállalás mellett, pl. éles hangon bírálta Dél-Afrika 

apartheid-politikáját. Klompé hithű katolikus volt, és VI. Pál pápa elnökké nevezte ki az 

igazságüggyel és a békével foglalkozó holland nemzeti bizottságba. Klompé továbbá részt vett a 

diplomás katolikus nők szövetségének, valamint a katolikus nők önkéntes szolgálatának a 

létrehozásában is. Marga Klompé hite, embersége és elkötelezettsége tiszteletet és elismerést váltott 

ki kortársaiból, és a mai napig számos holland utca, iskola és egészségügyi intézmény viseli a nevét. 

Marga Klompé 1986. október 28-án, Hágában halt meg. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

ANNA LINDH: SVÉDORSZÁG NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT,  

EURÓPA-PÁRTI POLITIKUSA (1957–2003) 

A fiatal korától kezdve tevékeny politikai szerepet vállaló Ylva Anna Maria Lindh a modern 

svéd politikai élet egyik legbefolyásosabb alakja volt. 1957-ben született, jogot hallgatott az Uppsalai 

Egyetemen, majd 1982-ben parlamenti képviselőnek választották. Tizenkét évvel később 

környezetvédelmi miniszteri tárcát kapott, majd 

külügyminiszter lett. Ez utóbbi tisztségében vívta ki 

nemzetközi elismertségét, mint Svédország nyílt és 

elkötelezett politikusa.  

Anna Lindh meggyőződéses Európa-párti volt. 

Az EU soros svéd elnöksége alatt (2001-ben) az ő 

diplomáciai közreműködésének volt köszönhető, hogy 

nem tört ki a háború Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaságban. Az euró bevezetéséről szóló 2003. évi 



népszavazáskor ő állt a svéd kormány „igen” kampányának élén, de a referendum előtt néhány nappal 

gyilkosság áldozata lett. 

Korai évek. Ylva Anna Maria Lindh 1957. június 19-én, Stockholm egyik külső kerületében, 

Enskedében született, egy művész és egy tanár gyermekeként. 12 évesen belépett a Szociáldemokrata 

Párt ifjúsági szervezetébe, egy évvel később pedig annak helyi csoportjában szóvivői szerepet vállalt. 

Így indult el politikai karrierje. Később az Uppsalai Egyetem jogi karára iratkozott be, ahol 

tanulmányai alatt is tevékenyen részt vett a politikában. Diplomájának megszerzése után fél évig egy 

helyi bíróságon dolgozott, majd 1982-ben a Szociáldemokrata Párt színeiben bejutott a parlamentbe. 

1984-ben a Szociáldemokrata Párt ifjúsági szervezetének első női elnökévé választották. 1991 és 

1994 között Stockholm kulturális és szabadidős bizottságát vezette, majd környezetvédelmi 

miniszterré nevezték ki. Nevét ekkoriban kezdte el megismerni a nagyközönség, nemcsak 

Svédországban, hanem külföldön is. Elveiért mindig bátran kiállt; több nemzetközi vállalatot is arra 

kötelezett, hogy javítsák környezeti eredményeiket.  

A nemzetközi porondon. Népszerűsége Svédországban egyre nőtt: 1998-ban 

külügyminiszteri tárcát kapott a Göran Persson által vezetett kormányban. A médiában Persson 

„trónörököseként” emlegették, mert valószínűnek látszott, hogy Svédország vezetője Anna Lindh-et 

látta volna szívesen utódjaként úgy a pártban, mint a miniszterelnöki székben. Anna Lindh-et a 

közvélemény szókimondó politikusnak ismerte, aki nyíltan bírált más országokat, köztük Svédország 

szövetségeseit is, különösen, ha emberi jogokról volt szó. Moszkvában szót emelt a csecsenföldi 

orosz hadműveletek ellen, szorgalmazta a kétállami megoldást Izrael és Palesztina között, és hevesen 

ellenezte Ariel Saron izraeli miniszterelnök palesztinokkal szembeni politikáját. Egy ízben 

„magányos lovasnak” nevezte George W. Bush elnököt, amiért az USA megtámadta Irakot. Anna 

Lindh ellenezte az ENSZ felhatalmazása nélkül kirobbantott háborút.  

Egy washingtoni látogatásán az Egyesült Államokat a guantánamói foglyokkal szembeni 

bánásmód miatt is bírálta. „Egy embert meg lehet ölni, de az eszméit nem.” – mondta Anna Lindh 

1986. március 15-én, Olof Palme temetésén. 

Kampány az euró bevezetéséért. Anna Lindh szenvedélyesen kiállt az európai uniós ügyek 

mellett. Az EU soros svéd elnöksége alatt, 2001-ben Anna Lindh töltötte be az elnöki tisztséget a 

külügyminiszterek tárgyalásain, megerősítve hazája pozícióját az Európai Unió tagállamai körében. 

Elnöksége alatt történt, hogy 2001-ben Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban (ma Észak-

Macedónia) konfliktus tört ki. Anna Lindh-nek sikerült a tagállamok gyakran eltérő külpolitikai 

törekvéseit a közös cél felé konvergálnia, és ezzel elkerülni a háborút. Anna Lindh elkötelezett 

Európa-párti volt, miközben egy olyan ország politikai életében vállalt szerepet, ahol olykor erős az 

euroszkepticizmus. Egyik vezéralakja volt az euró svédországi bevezetéséről szóló 2003. szeptemberi 

népszavazás „igen” kampányának. Szinte teljes munkaidőben dolgozott a kampányon: lelkes 



beszédeket tartott, sőt, meghívta Svédországba görög és német kollégáját, Jórgosz Papandréut és 

Joschka Fischert, hogy szólaljanak föl a közös valuta érdekében.  

Tragikus halál. 2003. szeptember 10-én – egy nappal azelőtt, hogy televíziós vitán vett volna 

részt a népszavazásról, és három nappal a referendum előtt – Stockholm belvárosának egyik 

áruházában egy férfi késsel megtámadta, és súlyosan megsebesítette. Anna Lindh másnap belehalt 

sérüléseibe. Svédország végül 55,9–42%-os arányban elutasította a közös valutát. Anna Lindh neve 

több kezdeményezésben és programban is tovább él. Ezek egyike az Anna Lindh Euromediterrán 

Alapítvány a Kultúrák Közötti Párbeszédért, amely az interkulturális párbeszédet a földközi-tengeri 

régióban előmozdítani hivatott civil szervezeteket tömöríti hálózatba. Anna Lindh nevét viseli az az 

évente odítélt díj is, melyet egy olyan személy vagy szervezet kaphat meg, aki vagy amely „bátran 

kiáll a közöny, az előítélet, az elnyomás és az igazságtalanság ellen, annak előmozdítása végett, hogy 

minden embernek jó élete legyen, olyan környezetben, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat”. 

Az eddigi díjazottak között említhetjük Madeleine Albright amerikai politikust és diplomatát, 

valamint az LMBT+ személyek, a nők és a menekültek jogaival foglalkozó Eren Keskin török 

emberijogi ügyvédet. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

HELMUT KOHL ÉS FRANÇOIS MITTERRAND: LA MEGBÉKÉLÉS VEZÉRALAKJAI 

HELMUT KOHL 1930–2017 FRANÇOIS MITTERRAND 1916–1996 

Igen valószínűtlennek tűnt, hogy a XX. század második felének két roppant befolyásos 

európai vezetője között szoros együttműködés alakul majd ki. Helmut Kohl német kancellár és 

François Mitterrand francia köztársasági elnök olyan korszakban születtek és nőttek fel, amikor 

nemzeteik két pusztító világháborúban harcoltak egymás ellen. A két államférfi fáradhatatlanul 

munkálkodott azon, hogy helyreállítsák a francia-német kapcsolatokat, és ebben kiemelkedő szerepet 

kapott az európai integrációt is előmozdító megbékélés a két nemzet között. Az első világháború 

kitörésének 70. évfordulója alkalmából 1984. szeptember 22-én rendezett megemlékezésen egymás 

kezét fogó két vezetőről készült, mára ikonikussá vált kép világszerte címlapra került. 

Helmut Kohl és Francois Mitterand, Strasbourg, 1989 

Helmut Kohl. Helmut Kohl 1930-ban született a németországi Ludwigshafenben, és még 

húsz éves sem volt, mikor a második világháború véget ért. Gyakran nyilatkozta, hogy a háború 

legsúlyosabb borzalmaitól fiatal kora mentette meg. Frankfurtban jogot hallgatott, majd 

Heidelbergben tanult történelmet és politológiát.  

Szakmai pályafutását tudományos területen kezdte, majd az üzleti világban helyezkedett el, 

és csak ezt követően indult politikai karrierje. 1959-ben választották meg a Kereszténydemokrata 

Unió (CDU) ludwigshafeni körzeti elnökének, majd helyi, és később regionális szinten egyre 

jelentősebb politikai tisztségeket töltött be. Rajna-Pfalz tartomány miniszterelnökévé választották 



(Németország-szerte ő volt a legfiatalabb tartományi kormányfő), majd a CDU elnökeként 

pályafutása olyan fordulatot vett, mely egészen Nyugat-Németország kancellári hivataláig vezetett. 

A CDU 1982-ben sikerrel kezdeményezett bizalmatlansági szavazást a hatalmon lévő kormánnyal 

szemben. Helmut Kohlt a Bundestag (a német parlament) megválasztotta kancellárnak, majd az egy 

évvel később tartott szövetségi választásokon 1983-ban is elsöprő fölénnyel nyert, amivel 

megerősítette politikai pozícióját. Helmut Kohl talán legemlékezetesebb törekvése a két Németország 

egyesítése volt. Ő volt az első kancellár, aki diplomáciai keretek között fogadta Kelet-Németország 

államfőjét, és a berlini fal leomlása után kitartóan sürgette Kelet- és Nyugat-Németország 

újraegyesítését. A Németország újraegyesítéséről szóló szerződést a két német parlament 1990-ben 

írta alá és ratifikálta, így Németország 45 évvel az ország kettéválasztása után ismét egyesült, és Kohl 

víziója az egyesült Európáról nem tűnt többé elképzelhetetlennek.  

François Mitterrand. François Mitterrand a franciaországi Jarnac településen született 1916-

ban. 1937-ben szerzett jogi diplomát, majd politikai karrierje építésébe fogott a francia jobboldali 

nacionalisták oldalán. A második világháborúban a frontra került, 1940-ben német hadifogságba 

esett. Sikerült megszöknie, és egy ideig a Vichykormány szolgálatába állt, majd egy baloldali 

fordulattal csatlakozott a francia ellenállási mozgalomhoz. Hadifoglyokból és fegyveres ellenállókból 

szervezett hálózatot, majd kénytelen volt Londonba menekülni, hogy elkerülje a letartóztatást. 

Mitterrand találkozott a száműzetésbe kényszerült ellenállók kulcsfigurájának tartott Charles de 

Gaulle-lal is. Igyekezett együttműködést kialakítani az ellenállási mozgalom sikerének előmozdítása 

érdekében, ám kapcsolatuk nem volt nézeteltérésektől mentes.  

A háború befejeztével Mitterrand Charles de Gaulle politikai ellenfeleként megszilárdította a 

baloldalon elfoglalt pozícióját, melynek folyományaként a Francia Szocialista Párt élére állt. Első 

alkalommal siker nélkül indult az elnöki pozícióért, ám 1981-ben megválasztották köztársasági 

elnöknek, így 23 év után 



Franciaországot ismét baloldali kormány vezette.  

Helmut Kohl és François Mitterrand 1987-ben 

Elköteleződés az egységes Európa mellett. Az Európai Tanács eddig összesen három embert 

– köztük másodikként Helmut Kohlt – tüntetett ki az „Európa díszpolgára” címmel. Helmut Kohl az 

európai integráció és együttműködés érdekében végzett rendkívüli tevékenységéért, így az európai 

projektben tanúsított szerepvállalásáért részesült az elismerésben. François Mitterrand a közösség 

bővítését támogatva ösztönözte Spanyolország és Portugália uniós csatlakozását. Kiállt a szorosabban 

integrált EU mellett, és messzemenően támogatta az Egységes Európai Okmány – az európai 

egységes piac jogi alapjait megteremtő szerződés – 1986-os aláírását. Hat évvel később fogadták el a 

Maastrichti Szerződést, melynek révén a kereskedelmi akadályoktól mentes nemzetközi piac víziója 

valósággá vált.  

A Helmut Kohlt és François Mitterrand-t ábrázoló híres fénykép, mely az első világháború 

egyik leghosszabb csatájának helyszíne, Verdun közelében készült 1984. szeptember 22-én egy 

megemlékezés alkalmából, rámutatott, 

hogy a két világháború óta Franciaország, 

Németország és Európa igen nagy utat 

tettek meg. A katonai temetőben 

emlékkoszorúk előtt egymás kezét fogó 

Kohl és Mitterrand képe azt az üzenetet 

közvetítette, hogy Verdun a fájdalmas 

emlékek mellett a béke és a megbékélés 

szimbóluma is. A két államférfi Európa és 

az egész világ figyelmét felhívta arra, hogy 

a kontinens békéje fontos, és szilárd 

alapokon nyugszik. Kohl és Mitterrand a sikeres munkakapcsolat mellett közeli barátságot is ápolt, 

sőt, köztudottan szerették egymást ugratni. Egy protokollesemény alkalmával Mitterrand-nak tipikus 

német disznósajtot (Saumagen) kínáltak. A beszámolók szerint Kohl a következőt fűzte a felszolgált 

fogáshoz: „legjobb lesz az egészet megenni, különben visszaadjuk a Saar-vidéket”.  

A francia-német kapcsolatokért folytatott évtizedes tevékenységéért a két politikus 1988-ban 

közösen kapta meg az Európa egyesítéséért végzett munkát elismerő Nagy Károly-díjat. Ünnepi 

beszédében Kohl Franciaország és Németország közös értékeit helyezte előtérbe, és emlékeztetett 

arra, hogy az Európai Szén- és Acélközösség 1951-es létrejötte óta a közös értékrend képezi az 

európai projekt alapját. A Nagy Károly-díjat több kortársuk is megkapta, köztük Konrad Adenauer 

és Simone Veil. Helmut Kohl 16 éven át – a XX. században a hivatalt betöltők közül a leghosszabb 

ideig – volt német szövetségi kancellár. François Mitterrand az ország történetében a leghosszabb 

ideig, azaz 14 évig volt a Francia Köztársaság elnöke.  



Visszavonulás a politikától. François Mitterrand hosszú évekig súlyos betegséggel küzdött, 

amit sikerült jó ideig titokban tartani. 1996 januárjában hunyt el, egy évvel azután, hogy köztársasági 

elnöki ciklusa véget ért. Barátja, Helmut Kohl 2017 júniusában hunyt el. Egy hónappal később az 

Európai Parlament rendkívüli megemlékezést tartott Strasbourgban. Az Európai Bizottság elnöke, 

Jean-Claude Juncker beszédében így tisztelgett Helmut Kohl emléke előtt: „Helmut Kohl egyszerre 

volt német és európai patrióta, számára nem létezett ellentmondás a két hazafiság között. Olyan ember 

volt, aki számára a német és az európai egység magától értetődően összefonódott” 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

 

SICCO MANSHOLT: FÖLDMŰVES, AZ ELLENÁLLÁS HARCOSA 

– IGAZI EURÓPAI 

A mezőgazdasági termelőként, majd a második világháborúban a 

holland ellenállás tagjaként és országos politikusként egyaránt 

tevékenykedő Sicco Mansholt volt az Európai Bizottság első, 

mezőgazdaságért felelős európai biztosa. Elképzelései jelentették az 

alapot Európai Unió közös agrárpolitikájához, amely megalapítása óta az 

Unió egyik legfontosabb szakpolitikája. A második világháború végén 

Hollandiában tomboló éhínség borzalmainak egykori szemtanújaként 

Mansholt meggyőződésévé vált, hogy Európának önellátóvá kell válnia és a megfizethető, stabil 

élelmiszer-ellátást mindenki számára biztosítani ell.  

A nevével fémjelzett, a közös agrárpolitika korai változatát felvonultató terv leglényegesebb 

eleme a mezőgazdasági termelékenység ösztönzése volt. E politika része volt a terményeik után a 

gazdálkodóknak fizetendő garantált minimumárak rendszere, amely a termelés fokozását volt hivatott 

elősegíteni. Európa melletti elkötelezettsége, erős jövőképe, valamint a közös jövőbe vetett bizalma 

miatt egész életében kiállta az európai értékek mellett. 

Sicco Mansholt 1908 – 1995 

A kezdetek. Sicco Mansholt 1908. szeptember 13-án született Groningenben, Hollandia 

legészakibb tartományában egy gazdálkodó, de a társadalmi kérdések iránt fogékony család fiaként. 

Édesapja a holland szocialista párt aktív tagja, valamint a párt mezőgazdasági kérdésekben jártas, 

elismert tanácsadója volt. Egy bíró lányaként édesanyja az első holland nők egyike volt, akik 

egyetemen politológiát hallgattak, emellett rendszeresen szervezett politikai témájú összejöveteleket 

nők számára.  

Gimnáziumi tanulmányai után Mansholtot a mezőgazdasági pálya vonzotta, de mivel apja előzőleg 

testvérének kifizette a farm bérleti díját, Siccónak már nem tudta miből előteremteni ugyanezt. 

Mindez azonban nem szegte Mansholt kedvét, aki ezután Holland Kelet-Indiába – a mai Indonéziába 



– utazott és egy teaültetvényen vállalt munkát. A gyarmati rendszert azonban sehogyan sem tudta 

megszokni, így 1936-ban visszatért Hollandiába. Egy évre rá sikerült egy kis földet szereznie 

Wieringermeer belvizes vidékén, megházasodott, és egészen a második világháború kitöréséig a 

földművesek átlagos életét élte.  

A második világháború. A háború alatt Mansholt aktív tagja volt a náci német megszállókkal 

szemben működő holland ellenállásnak. Az első években farmján bújtatott menekülteket és 

titkosszolgálati adatokat közvetített, később azonban már kiterjedt elosztóhálózatot üzemeltetett, 

amely az ország nyugati részein bujkálókat látta el élelemmel. A háború után megalakult új 

kormányban – tapasztalatának, bátorságának és szervezőkészségének elismeréséül – felajánlották 

neki a mezőgazdasági, halászati és élelmezésügyi miniszteri posztot. 36 évesen ő lett minden idők 

addigi legfiatalabb holland minisztere.  

A mezőgazdaság talpra állítása. Közvetlenül a háború után, a súlyos élelmiszerhiány és egy 

közelgő válság árnyékában Mansholténál nem volt fontosabb kormányzati pozíció. Az élelmiszer-

ellátás gyors helyreállítása érdekében számos intézkedést hozott, ugyanakkor tisztában volt azzal is, 

hogy a jövőbeli hiányok elkerülése és a hatékonyság biztosítása miatt az ágazat átfogó fejlesztésére 

van szükség. Importadókat vetett ki, támogatta az exporttermelést, valamint a legfontosabb 

mezőgazdasági terményekre minimumárakat szabott meg. A termelés fokozása érdekében ösztönözte 

a kutatási és oktatási célú beruházásokat, valamint a kisebb farmok nagyobb és ezáltal hatékonyabb 

termelőegységekbe tömörülését.  

Közös európai agrárpolitika. Meggyőződéses európai föderalistaként Mansholt álma egy 

európai szinten megvalósítható közös agrárpolitika volt, 1950-ben tervet dolgozott ki egy nemzetek 

feletti kormányzási struktúrában működő Európa agráripari termékeinek közös piacáról. Akkoriban 

azonban ez az elképzelés túl merésznek bizonyult, megvalósítására nem került sor. Évekkel később 

viszont újra felfedezték és a terv az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának alapja lett.  

A miniszteri székben eltöltött 12 és fél év után 1958-ban Mansholt lett az Európai Bizottság 

első, mezőgazdaságért felelős biztosa, és ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a közös politikával 

kapcsolatos terveit megvalósítsa. Az 1957-es Római Szerződéssel létrejött az Európai Gazdasági 

Közösség és lehetővé vált, hogy három, egyenként négyéves lépcsőben létrejöjjön a közös piac. Ezt 

a 12 éves tervet – különösen a mezőgazdaság nagyarányú ellenállása ellenére foganatosított 

intézkedések tekintetében – sokan túl ambiciózusnak, ezáltal kudarcra ítéltnek tartották. Mansholt 

mindezek ellenére azonban megőrizte optimizmusát és munkához látott.  

Tervei a termények és a művelhető föld után fizetendő közvetlen támogatás, valamint a 

különféle ártámogatási mechanizmusok – mint a garantált minimumárak, illetve a bizonyos harmadik 

országbeli árukra kivetett importvámok, kvóták – megfelelő kombinációban történő alkalmazását 

irányozták elő. Ezzel ugyanis a hatékonyabb mezőgazdasági termelés ösztönzése mellett a fogyasztók 



stabil élelmiszer-ellátását is megfizethető szinten lehetett biztosítani, mindemellett Unió-szerte 

megőrizve a szektor életképességét.  

A Mansholt-terv. Terveit a gazdálkodók, illetve politikai képviselőik eleinte viszonylagos 

ellenkezéssel fogadták, meggyőződésük volt ugyanis, hogy az effajta közös szemléletmód árt 

megélhetésüknek és csak a nagyobb farmok maradhatnak életben. A közös európai agrárpolitika 

elfogadásáig vezető úton számos akadályt kellett leküzdeni, de Mansholt egyszer sem hátrált meg. 

1968-ban az Európai Bizottság közzétette a „Memorandum az Európai Közösség mezőgazdaságának 

reformjáról” szóló dokumentumot, ismertebb nevén a Mansholt-tervet. A terv gyakorlatilag azt 

fejtette ki, hogy a mezőgazdaság felvirágoztatása érdekében a termelőknek fejlesztéseket kell 

véghezvinniük. Csak ez biztosíthatja ugyanis a megfelelő termelékenységet, lehetővé téve, hogy az 

európai gazdák önellátóvá váljanak. Eredeti célkitűzését tekintve az agrárpolitika igen sikeresnek 

bizonyult, hiszen az élelmiszer-termelés terén Európa önellátó képessége sokat javult. Fennállásának 

50 éve alatt azonban több jelentős változtatáson ment keresztül, hogy mindenkor megfeleljen a kor 

követelményeinek. Az 1970-es évekre a közös agrárpolitika olyan olajozottan működött, hogy a 

terményekből gyakran túlkínálat mutatkozott. Mansholt – aki 1958 és 1972 között a Bizottság 

alelnöke, 1972 és 1973 között pedig negyedik elnöke volt – már az 1970-es években keményen kiállt 

az agrárpolitika kulcsfontosságú részét jelentő környezetvédelmi intézkedések mellett.  

Munkásságának célja az volt, hogy az 

Európában a második világháború után tomboló 

téli éhínség soha többet ne fordulhasson elő. A 

Mansholt-tervnek köszönhetően Európa ismét 

önfenntartóvá válhatott, a kontinens 

mezőgazdasága soha nem látott tempóban indult 

virágzásnak. 

Mezőgazdasági biztosként és lelkes 

gazdálkodóként Mansholt a közös 

agrárpolitika megteremtője. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

MELÍNA MERKÚRI: SZÍNÉSZNŐ, POLITIKUS, A KULTÚRA ÉLHARCOSA (1920-1994) 

A görög színésznő és politikus, Melína Merkúri fiatalon, színpadi és filmszínésznőként 

reflektorfények kereszttüzében élt, majd harcolt a Görögországban 1967-ben hatalomra jutó fasiszta 

junta ellen, később pedig, politikusként, a kultúra népszerűsítéséért és előmozdításáért emelt szót. 

Sokrétű tevékenységeinek közös pontja az a tűz és szenvedély, amellyel elképzeléseit véghezvitte.  

Melína Merkúri ismert színházi színésznő volt Görögországban, mielőtt a Vasárnap soha c. 

film révén, díjnyertes alakításával nemzetközi hírnévre tett szert. A politikával az 1967-es 



görögországi puccs hatására lépett kapcsolatba: a hatalomátvételt követő években igyekezett 

világszerte minden követ megmozdítani az ezredesek juntájának felszámolása érdekében. Miután 

1974- ben a demokrácia helyreállt, Merkúri visszatért hazájába, és politikusi pályára lépett. Ő volt 

Görögország leghosszabb ideig hivatalban lévő kultuszminisztere. A görög és az európai kultúra 

védelmezőjeként számos eredményt ért el, melyek közül az egyik az Európa Kulturális Fővárosa 

kezdeményezés létrehozása volt. 

María Amalía („Melína”) Merkúri 1920. október 18-án született, ismert athéni családban. 

Édesapja az Egyesült Demokratikus Baloldal tagja és a későbbi miniszter, Sztamátisz Merkúrisz, 

nagyapja pedig Athén polgármestere, Szpirídon Merkúrisz volt. Noha családi háttere politikai pályára 

predesztinálta, több mint négy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy Melína is felmenői 

nyomdokaiba lépjen: 1967-től vezető szerepet játszott a katonai puccsal hatalomra kerülő junta elleni 

harcban.  

Aktív politikai szerepvállalása előtt Melína az ország egyik legismertebb színésze volt. 1944-

ben végzett a Színművészeti Főiskolán. Egy évvel később ő játszotta a 

főszerepet Eugene O’ Neill Amerikai Elektra c. darabjában, amelyet a 

Görög Nemzeti Színház vitt színre. A hírnevet Tennessee Williams A 

vágy villamosa c. színműve hozta meg számára 1949-ben, amelyben 

Blanche Dubois-t alakította. Merkúri röviddel ezután Párizsba utazott, 

és 1955-ig ott élt. 1955-ben visszatért Görögországba. Miközben olyan 

klasszikus darabokban szerepelt, mint pl. a Macbeth (Shakespeare) és 

A pacsirta (Anouilh), csatlakozott a színházi dolgozók 

szakszervezetéhez, és ezzel politikai karrierje is elindult. Az 1950-es 

évek végén debütált a filmvásznon.  

A nemzetközi elismerést az Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha c. 

film hozta meg számára. A filmben Ilia szerepét alakította, amiért 1960-ban Cannes-ban elnyerte a 

legjobb női alakítás díját. 1967-ben ismét eljátszotta Ilia szerepét, amikor is a Broadwayen műsorra 

tűzték a film színpadi változatát. Melína Merkúri éppen New Yorkban játszott, amikor 1967. április 

21-én Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy szélsőséges csoportja Jeórjiosz Papadópulosz 

ezredes, Sztulianósz Patakósz és Nikólasz Makarézosz tábornok vezetésével magához ragadta a 

hatalmat. Merkúri hamarosan vezető szerepet vállalt a junta megdöntéséért küzdő emigráció soraiban, 

aminek következményeképp Patakósz megfosztotta görög állampolgárságától. Erre adott elhíresült 

válasza az volt, hogy „görögnek születtem, és görögként fogok meghalni is. Patakósz fasisztának 

született, és fasisztaként fog meghalni is.” A junta hétéves fennállása alatt Melína a világ több 

országában is felszólalt a görögországi diktatúra ellen, felhívta a figyelmet az ország helyzetére, 

valamint követelte az ezredesek elszigetelését és eltávolítását. Nyílt szembenállása a rezsimmel odáig 



vezetett, hogy Genovában (Olaszország) merényletet hajtottak végre ellene. Merkúri ennek ellenére 

folytatta kampányát, egészen a junta 1974-es bukásáig.  

A demokrácia helyreállítása után Merkúri visszatért Görögországba. Részt vett a pánhellén 

szocialista párt, a PASOK megalakításában, és aktív szerepet vállalt a nők jogaiért harcoló országos 

mozgalomban. Beválasztották a párt központi bizottságába, majd 1977-ben – országszerte a legtöbb 

szavazattal – parlamenti képviselővé választották. Ettől kezdődően minden energiáját a politikára és 

kultúrára fordította.  

Amikor a pártja megnyerte az 1981. évi választásokat, Merkúrit felkérték a Kulturális 

Minisztérium vezetésére. Nyolc évig volt kultuszminiszter; ezalatt az idő alatt a kultusztárcának 

kiemelt helyet harcolt ki a görög politikában. Kultuszminiszteri vívmányai átalakították az országot: 

intézkedései nyomán az athéni régészeti lelőhelyeket lezárták a forgalom elől, és egy átfogó oktatási 

csomag részeként ingyenessé tették a görög állampolgároknak a belépést a múzeumokba és a 

régészeti parkokba. Merkúri indította el azt a kampányt, amely a Parthenón templom márványfrízeit 

hivatott visszaszerezni a Brit Nemzeti Múzeumból, ahol jelenleg is ki vannak állítva. Emellett aktívan 

kiállt a görög szín- és filmművészet mellett.  

Egyik legnagyobb eredménye az Európa Kulturális Fővárosa program útjára indítása volt. A 

címet legelőször Athénnak ítélték oda 1985-ben. A Tanács soros görög elnöksége idején, 1983- ban 

első ízben hívta össze az akkor még tíz tagállamból álló EU kultuszminisztereit. Ez volt az első ilyen 

– azóta rendszeressé vált – találkozó. Ezen az 1983-as tanácsülésen Merkúri összefogásra szólította 

föl kultuszminiszter kollégáit a kulturális tudatosság növelése érdekében annak ellenére, hogy az 

Európai Gazdasági Közösséget (azaz az Unió elődjét) létrehozó Római Szerződés nem tesz említést 

a kulturális ügyekről.  

1988-ban, a második görög elnökség idején Merkúri szerepvállalása és befolyása tovább 

mélyült; a politikusasszony lándzsát tört a nagy társadalmi változások előtt álló kelet-európai 

országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés mellett. A hidegháború vége és a vasfüggöny 

lebontása után Merkúri egyike volt azoknak, akik 1990- ben elindították az elsősorban a közép- és 

kelet-európai országokra összpontosító Európai Kulturális Hónap kezdeményezését.  

Merkúri az 1990-es évek elején – miközben országgyűlési képviselő volt – továbbra is játszott 

színpadon. Amikor a PASOK 1993-ban újra kormányt alakított, Merkúrit ismét fölkérték a 

kultuszminisztérium vezetésére. Mandátumának célkeresztjében a kultúra és az oktatás 

összekapcsolása állt. Melína Merkúri 1994. március 6-án halt meg. Férje Jules Dassin rendező volt, 

akivel színészi pályáján sokat dolgozott együtt. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

PAUL–HENRI SPAAK: EURÓPAI LÁTNOK ÉS A MEGGYŐZÉS BAJNOKA 

A belga Paul Henri Spaak européer államférfi hosszú politikai pályafutás mondhat magáénak.  



Az első világháború idején csak úgy sikerült felvételt nyernie a belga hadseregbe, hogy igazi életkorát 

letagadta. Két évet német hadifogságban töltött. A második világháborúban immár 

külügyminiszterként megpróbálta megőrizni Belgium semlegességét – eredménytelenül. A többi 

kormánytaggal együtt száműzetésbe vonult, először Párizsba, később Londonba.  

Belgium felszabadulása után Spaak több belga kormány külügyminiszteri, illetve 

miniszterelnöki tisztét töltötte be. Már a második világháború alatt megfogalmazódott benne a 

Benelux államok egyesítésének terve, majd közvetlenül a háború után síkra szállt Európa egyesítése 

mellett és támogatta az Európai Szén- és Acélközösség és egy európai védelmi közösség létrehozását.  

Úgy látta, hogy a béke és biztonság leginkább az európai országokat összefonó szerződéses 

kötelezettségek útján biztosítható. E célok megvalósítását az ENSZ-közgyűlés első ülésszakának 

elnökeként (1946) és a NATO főtitkáraként (1957–1961) személyesen is elősegíthette.  

Spaak vezető szerepet játszott a Római Szerződés kidolgozásában: az 1955-ben tartott 

Messinai konferencián részt vevő hat kormánydelegáció őt választotta a szerződést kidolgozó 

munkabizottság elnökévé. 

Paul-Henri Spaak 1899 – 1972. Felívelő politikai karrier Belgiumban. Paul-Henri Spaak 

befolyásos politikusi családban született 1899. január 25-én, a belgiumi Schaerbeekben. Nagyapja, 

Paul Janson, a Liberális Párt megbecsült tagja, míg szocialista nézeteket valló édesanyja, Marie 

Janson Belgium első női szenátora volt. Spaak egyik nagybátyja is politikus volt: Paul-Emile Janson 

az 1930-as évek végén miniszterelnöki posztot töltött be.  

Az első világháborúban – életkorát letagadva – a belga hadseregben szolgált. Hamarosan 

azonban német hadifogságba esett, és a következő két évet hadifogolytáborban töltötte. A háború után 

Spaak jogot hallgatott. Életének e szakaszát a sportrajongása is meghatározza: az 1922-es Davis-kupa 

viadalain Spaak is a belga teniszcsapat tagja volt. A diploma megszerzése után Spaak ügyvédi irodát 

nyitott Brüsszelben, majd 1920-ban belépett a Szocialista Belga Munkáspártba. Belpolitikai karrierje 

üstökösként ívelt fel: 1938-ban ő lett Belgium miniszterelnöke. A második világháború alatt a 

Londonban működő emigráns belga kormány külügyminisztereként tevékenykedett. Amikor 1944-

ben visszatért Brüsszelbe, a háború utáni kormányokban egyszerre töltötte be a miniszterelnöki és a 

külügyminiszteri posztot. Spaak 1945-ben szerzett nemzetközi 

ismertséget, amikor az ENSZ-közgyűlés első ülésszakának elnökévé 

választották, majd 1956-ban az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 

(NATO) Tanácsa főtitkárrá választotta. 

Európai munkássága. Spaak rétori képessége széles körben 

ismert volt: olyan ember hírében állt, aki nemcsak le tudta kötni 

hallgatósága figyelmét, de érvelési technikája is páratlan volt. Ezek az 

adottságok – valamint az európai együttműködéssel kapcsolatos 

jövőképe – az integráció egyik legnagyobb alakjává emelték.  



A Benelux államok létrejötte. Ugyan a háború után Európa nagy része romokban hevert, 

Spaak átlátta, hogy gazdasági és politikai együttműködésen keresztül Európa ismét virágzó 

kontinenssé válhat. A háború bebizonyította számára, hogy az egymással folytatott harc helyett 

sokkal kifizetődőbb egyetlen közös cél érdekében összeállni. Mivel a háború utáni Európa 

egyesítésében komoly lehetőséget látott, Spaak egyike a ma az EU alapító atyáiként tartunk számon 

tartott államférfiaknak. A Benelux államok 1944-es létrejötte mindennek ékes bizonyítéka.  

Amíg Spaak Londonból látta el feladatait, a kontinensen javában dúlt a háború. Holland és 

luxemburgi munkatársaival azonban egy merőben új és meglehetősen bátor vállalkozáson dolgozott, 

amelynek eredményeként 1944-ben Benelux néven Belgium, Hollandia és Luxemburg között 

vámunió született. Ennek alapjait egy egyszerű, ugyanakkor korábban sosem hallott elképzelés 

jelentette: a három ország által határolt területen belül garantálták a pénz, a munkaerő, valamint az 

áruk és szolgáltatások szabad áramlását. Ez egyben a későbbi európai integrációra is ösztönzőleg 

hatott.  

A Messinai konferencia. Az európai vezetők az 1955-ös Messinai konferencián Spaakot 

választották a közös európai piac létrehozásáról szóló jelentés elkészítéséért felelős bizottság (az ún. 

Spaak-bizottság) elnökévé. A konferencián a három Benelux állam javaslattal állt elő az európai 

integráció közös piaci elvek mentén történő újraindítása, valamint a közlekedési és az atomenergia-

ágazat egységesítéséről. Ez a Spaak-jelentés szolgált a közös piac és az Euratom létrehozásáról 1956-

ban tartott kormányközi konferencia alapjául, illetve ez vezetett a Római szerződések 1957. március 

25-i aláírásához, amellyel a következő évben megszületett az Európai Gazdasági Közösség. A 

szerződéseket Belgium képviseletében Spaak írta alá.  

Politikai karrierje során Spaak mindig teljes mellszélességgel kiállt az európai integráció 

fontossága és az Európai Bizottság függetlensége mellett. „A holnap Európája egy nemzetek felett 

álló Európa kell, hogy legyen” – mondta de Gaulle francia elnök 1962-es Fouchettervéről, amelynek 

célja Nagy-Britannia Európai Közösségekbe való belépésének megakadályozása és a Közösségek 

nemzetek feletti jellegének megtorpedózása volt. A Spaak által megálmodott európai egység 

leginkább gazdasági szinten értendő. A belga államférfi ugyan a politikai egységet is kívánatosnak 

tartotta, de ahhoz a közös piac tagországai kevesen voltak. Ezért egészen Nagy-Britannia Unióba való 



gazdasági integrációjának napjáig 

ellenzett minden további intézkedést. 

A politikai élettől 1966-ban vonult 

vissza és négy évvel később, 1972-ben 

Brüsszelben hunyt el.  

1965: Belgium nevében Spaak 

kézjegyével látja el az egyik európai 

szerződést. 

Egy elkötelezett európai. 

Spaakot a történelemkönyvek az 

európai integráció motorjaként említik. Ő már jóval azelőtt bízott az európai projekt sikerében, hogy 

a térségben ténylegesen megindult volna a gazdasági és politikai közeledés. Elkötelezett európaiként 

képes volt saját hazája határain túl tekinteni. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

ALTIERO SPINELLI: EGY HAJTHATATLAN FÖDERALISTA 

Altiero Spinelli olasz politikus az Európai Unió egyik alapítója, nevéhez fűződik az Európai 

Parlament föderatív európai uniót szorgalmazó szerződésjavaslata, a Spinelli-terv. A terv, amelyet 

1984-ben túlnyomó többséggel elfogadott az Európai Parlament, az 1980-as és 90-es évek európai 

szerződéseinek egyik fontos ihletőjévé vált.  

Spinelli 17 éves korában belépett a kommunista pártba, emiatt 1924 és 1943 között a fasiszta 

rezsim bebörtönözte. A második világháború után Olaszországban megalapította a föderalista 

mozgalmat. De Gasperi, Spaak és Monnet tanácsadójaként sokat tett az európai egyesítésért. 

Tapasztalt esküdtként az európai eszmét az oktatás területén is hirdette és létrehozta a római Külügyi 

Intézetet. 1970 és 1976 között az Európai Bizottság belpolitikáért felelős tagja volt. Mielőtt 1979-ben 

az Európai Parlament képviselőjévé választották, három évig volt kommunista párti képviselő az 

olasz parlamentben. 

Altiero Spinelli 1907 – 1986 

A kezdetek. Altiero Spinelli 1907. augusztus 31-én született egy szocialista elveket valló 

római családban. Az olasz kommunista pártban már igen fiatalon aktív szerepet vállalt. 1926-ban a 

pártban végzett tevékenységéért letartóztatták és Mussolini fasiszta különleges törvényszéke 16 év 8 

hónap szabadságvesztésre ítélte, melyből tíz évet börtönben, hat évet pedig elzárásban töltött. Ez idő 

alatt egyszer sem volt hajlandó megtagadni elveit és bűnbánást tanúsítani, jóllehet ezzel szabadon 

engedték volna. Börtönévei alatt lázasan képezte magát és a nemzetek feletti integráció lelkes 

szószólója lett. A Kommunista Párt néhány politikai állásfoglalását kritikával illette, majd a pártból 

való kiábrándulása, valamint a tanulmányai során elsajátított ismeretek miatt Spinelli szakított a 



kommunistákkal és a föderalista ügy mellé állt. Föderalista szemlélete Ventotene apró szigetén töltött 

rabsága idején kezdett körvonalazódni. Meggyőződése, hogy egy páneurópai föderalista mozgalom 

segítségével a nacionalizmus pusztítása megállítható lenne, egyre erősebbé vált.  

A Ventotenei kiáltvány. A Ventotene szigetén eltöltött idő alatt számos föderalista 

gondolkodó munkáit elolvasta. Az ezekben foglalt gondolatok és meglátások alapján politikai 

fogolytársaival közösen megfogalmazta a Ventotenei kiáltványt, amelyben a hangsúlyt föderalista 

világképére és Európa jövőjére helyezi. A kiáltvány egyike az európai alkotmány létrehozását 

szorgalmazó dokumentumoknak. Az eredetileg „Egy szabad és egyesült Európa felé” címet viselő 

kiáltvány szerint a fasiszta hatalmak feletti győzelem egészen addig mit sem ér, amíg az más 

szövetségesekkel ugyan, de a régi Európa független nemzetállami rendszerének visszaállítása 

jegyében történik. Mindez csak egy újabb világháborúhoz vezetne. A kiáltvány emellett javasolta az 

európai államok nemzetek felett álló szövetségének létrehozását, amelynek elsődleges célja, hogy az 

európai államok érdekei olyan szinten összefonódjanak, hogy az minden további háborút 

ellehetetlenítsen. 

A föderalista mozgalom. 1943-as szabadulása után írásai az általa még ebben az évben 

létrehozott Európai Föderalista Mozgalom (Movimento Federalista Europeo) programjául szolgáltak. 

A 40-es és 50-es években Spinelli az egységes Európát célként kitűző föderalista eszmék elkötelezett 

hirdetője lett. Ebben az időben éles hangon bírálta, hogy az európai integráció folyamata csak lassan 

haladt előre. Úgy látta, hogy az OECD-hez és az Európa Tanácshoz hasonló szervezetekben a teljes 

nemzeti szuverenitás megőrzését támogató kormányközi részvétel nem elegendő, ezért 

rendíthetetlenül kiállt a további integráció szükségessége mellett. Politikai tanácsadóként például 

Alcide de Gasperi akkori olasz miniszterelnököt sikerült meggyőznie arról, hogy az Európai Védelmi 

Közösség felállítása mellett érveljen – jóllehet ez végül Spinelli legnagyobb csalódására elbukott.  

A Crocodile Klub. Az 1960-as években Spinelli kormánytanácsadóként és kutatóként 

dolgozott, létrehozta a római Külügyi Intézetet, majd 1970–1976 között az Európai Bizottság tagja 

volt. 1979-ben európai parlamenti mandátumot szerzett, ahol ismét lehetősége nyílt arra, hogy egy 

szövetségi államhoz hasonlatos Európáról alkotott elképzeléseit 

népszerűsítse. 1980-ban Crocodile Club néven néhány hasonló 

gondolkodású képviselőtársával együtt létrehozta az általuk gyakran 

látogatott strasbourgi „Au Crocodile” nevű étteremről elnevezett 

klubot, amely egy új európai szerződés megalkotását sürgette. A 

klubtagok a Parlamentben egy különbizottság felállítását 

indítványozták, amelynek feladata az Európai Unióról szóló új 

szerződés – a tartalomtól függetlenül európai alkotmány címmel 

történő – elkészítése lett volna.  



A Spinelli-terv. 1984. február 14-én az Európai Parlament elsöprő többséggel elfogadta 

Spinelli javaslatát, jóváhagyva az „Európai Unió létrehozásáról szóló szerződéstervezetet”, 

közismertebb nevén a Spinelli-tervet. Noha a tagállami parlamentek rendre elutasították, a 

dokumentum mégis az egységes piacra való előkészület jegyében megszületett 1986-os Egységes 

Európai Okmány, valamint az Európai Unió létrehozásáról szóló 1992-es Maastrichti Szerződés 

alapjának tekinthető. Spinelli lelkesedése François Mitterrand francia elnököt is meggyőzte arról, 

hogy Európa kormányközi szemléletű megközelítésétől eltérő bármely más vélekedéssel szemben 

legyűrje hazája ellenszenvét. Ezzel több európai kormányban ismét előtérbe került az európai 

integráció további elmélyítése.  

Noha ambiciózus elképzeléseinek csak egy része vált valóra, Altiero Spinelli fáradhatatlanul 

dolgozott egy olyan, nemzetek feletti európai kormány létrehozásán, amellyel nemcsak a jövő 

háborús konfliktusai kerülhetők el, de a kontinens valamennyi országa egy egységes Európába 

terelhető. Gondolatai számos változást ihlettek az Európai Unióban, így az Európai Parlament 

jelentősen hatáskörét kibővítését. A föderalista mozgalom tagjai eközben mind a mai napig 

rendszeresen összegyűlnek Ventotene szigetén. 

Altiero Spinelli 1986-ban hunyt el. Nevét az 

Európai Parlament brüsszeli főépülete viseli. 

1984: Spinelli az Európai Parlamentben, 

röviddel a föderális Európáról szóló tervének 

elfogadása után 

 

 

 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

 

SIMONE VEIL: HOLOKAUSZT-TÚLÉLŐ, 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELSŐ ELNÖKE (1927-2017) 

Jogász, politikus és feminista; Simone Veil 1974 és 1979 között Franciaország egészségügyi 

minisztere volt. 1979-ben európai parlamenti képviselő, egyben az Európai Parlament elnöke lett, és 

ezt a tisztségét 1982-ig töltötte be. Ő volt az EP első közvetlenül megválasztott elnöke, egyúttal pedig 

az első női elnöke is.  

Nevéhez fűződik az abortusz legalizálása, valamint a nők életének és a bebörtönzöttek 

életkörülményeinek javítása Franciaországban. A második világháborúban elpusztított zsidók 

emlékének megőrzéséért Európa-szerte jól ismerték. Elkötelezetten védte az európai értékeket és az 

európai egységet. Politikai és személyes bátorsága legendás volt; elég csak arra gondolni, hogy 



megjárta az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs 

tábort. A második világháború alatt szerzett 

gyötrelmes tapasztalatai miatt Veilben már korán 

megérett a gondolat, hogy Európát egységesíteni 

kell. Ezért élete során mindvégig kiállt.  

Korai évek. Simone Jacob 1927. július 

13-án, Nizzában (Franciaország) született, zsidó 

családban. Simone-t és családtagjait 1944-ben 

letartóztatták, és először az Auschwitz-Birkenau-

i, majd a bobreki, végül pedig a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborba szállították. Ő és két nővére 

megmenekült, de bátyja és szülei táborban haltak meg. 1945-ben visszatért Párizsba, ahol megkezdte 

jogi és politikaelméleti tanulmányait. 1946-ban házasságot kötött Antoine Veil-jel.  

Simone Veil, az Európai Parlament elnöke Altiero Spinellivel beszél 1981- ben. 

Politikai pályafutása. Bíróként több igazságügyi miniszter (pl. François Mitterrand) 

tanácsadójaként is szolgált. 1970-ben a Legfelsőbb Bírói Tanács (Conseil supérieur de la 

magistrature) első női főtitkárává választották. Egy anekdota szerint amikor Valéry Giscard d’Estaing 

1974 tavaszán a köztársaság elnöke lett, Antoine Veilt szerette volna alakuló kormányába kinevezni. 

Veilék otthonába érve azonban meggondolta magát, és úgy döntött: inkább Simone-nak ajánlja fel a 

miniszteri széket.  

Az új kormányban Simone Veil az egészségügyi miniszteri tárcáért felelt. Kinevezése után 

rövidesen síkra szállt a terhességmegszakítás legalizálásáért. Az ádáz küzdelmet csak akkor nyerte 

meg, amikor az ellenzék is felsorakozott mögé. A nemzetgyűlés 1975-ben elfogadta a törvényt, amely 

„Veil-törvényként” vált ismertté. Az abortusz engedélyezése jelentős lépés volt.  

Az egységes Európáért. Mint holokuaszt-túlélő, Simone Veil sokat gondolkodott azon, 

hogyan üzenhetett háborút egy európai ország egy másiknak. Franciaországi politikai pályafutása 

során egyre inkább elkötelezte magát egy olyan egységes Európa eszménye mellett, ahol ilyen 

szörnyűségek nem történhetnek meg. Így amikor Giscard d’Estaing elnök felkérte őt, hogy álljon az 

első közvetlen európai parlamenti választásokra (1979) felállított pártlista élére, a politikus nem 

habozott. Meg is választották európai parlamenti képviselőnek, sőt a parlament elnökévé nevezték ki. 

Simone Veil így az első közvetlenül megválasztott Európai Parlament elnöke lett, és ő volt az első nő 

is, aki valamelyik uniós intézmény élére került. Később betöltötte a Jogi Bizottság elnöki tisztségét, 

valamint tagja volt a Politikai Ügyek Bizottságának, a Környezeti Bizottságnak, a Külügyi és 

Biztonságpolitikai Bizottságnak, az Emberi Jogi Albizottságnak, valamint az 1990-ben felállított, 

Németország újraegyesítésével foglalkozó különleges bizottságnak is.  



Európai parlamenti pályafutása alatt továbbá elnöke (máskor alelnöke) volt a Liberálisok és 

Demokraták Csoportjának (később: a Liberális és Demokrata Reformisták Csoportjának). Európa 

egyesítésében szerzett érdemeiért 1981-ben elnyerte a Nagy Károly-díjat.  

Utolsó évek. Az Európai Parlamentben töltött 14 év után Veil 1993-ban ismét a francia 

politika szolgálatába állt: 1995-ig egészségügyi és szociális miniszterként tevékenykedett, majd 

1998-ban kinevezték a francia alkotmánytanácsba. 2001 és 2007 között a holokauszt emlékét ápoló 

francia alapítvány (Fondation pour la Mémoire de la Shoah) elnöke volt. 2005-ben az európai 

alkotmány létrehozásáról szóló szerződés mellett kampányolt. 2008-ban beválasztották a Francia 

Akadémia (Académie Française) tagjai közé, amely a mai napig csak egy maroknyi női akadémikust 

számlál. Díszkardjára –amelyet a beiktatáson a tagok viselnek – az Auschwitzban rátetovált 

fogolyszámot (78651), a Francia Köztársaság jelmondatát („Szabadság, egyenlőség, testvériség”) és 

az Európai Unió jelmondatát („Egyesülve a sokféleségben”) vésték. 2011-ben az ő tiszteletére 

nevezték el Simone Veil agorának az Európai Parlament brüsszeli főépülete előtti területet, 2012-ben 

pedig megkapta a Francia Köztársaság Becsületrendjének nagykeresztjét. 2017. június 30-án 

bekövetkezett halála után Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke úgy jellemezte Simone Veil-

t, mint aki „az EP egykori nagyszerű elnöke, az EU lelke [volt], aki küzdött az antiszemitizmus ellen 

és a nők jogainak védelméért. A nők jogairól és az antiszemitizmusról szóló üzenetei máig 

érvényesek”. 2018 júliusában hamvait a párizsi Panthéonban helyezték el. Ő az ötödik nő, aki a 

mauzóleumban nyugszik. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

LOUISE WEISS: AKI AZ ÉLETÉT TETTE FEL AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKNEK ÉS  

A NŐK JOGAINAK AZ ELŐMOZDÍTÁSÁRA (1893-1983) 

Louise Weiss újságíróként és politikusként dolgozott az 1920-as évektől kezdve egészen a 

haláláig, 1983-ig. Munkáját a francia és a nemzetközi politikai színtéren egyaránt tekintély övezte. 

Az első világháború során szerzett ápolónői tapasztalatai mélyen megrázták. A béke élharcosa volt: 

először újságíróként dolgozott több lapnál, majd síkra szállt a nők választójogáért. Véleménye szerint 

ugyanis a második világháború kirobbanása megakadályozható lett volna, ha a nők is szavazhattak 

volna. A második világháború alatt zsidó gyermekek ezreit mentette meg a náciktól, és tagja volt a 

francia ellenállási mozgalomnak is. A háború után elkötelezte magát az európai integráció mellett; 

úgy gondolta, Európa ellensúlyozni tudná a két hidegháborús nagyhatalmat.  

1979-ben, 86 évesen európai parlamenti képviselőnek választották. Beiktatási beszédét a 

Parlament nyitóülésén tartotta. Halála után a parlamenti képviselők – tiszteletük jeléül, amiért Louise 

Weiss egész életében az európai értékekért harcolt – róla nevezték el az Európai Parlament strasbourgi 

főépületét. 



Louise Weiss 1893. január 25-én született Arras-ban (a franciaországi Pas-de-Calais 

megyében), egy felső-középosztálybeli, protestáns-zsidó gyökerű család hat gyereke közül az 

elsőként. Édesapja, Paul-Louis Weiss, bányamérnök volt. Édesanyja, Jeanne az ismert és befolyásos 

elzászi Javal családból származott.  

Jeanne támogatta lányát, amikor az kijelentette, hogy tovább szeretne tanulni. Louise 

kimagasló eredménnyel végezte el tanulmányait, és 1914-ben sikeresen letette a közalkalmazotti 

kinevezésre jogosító szakvizsgát, az agrégation-t. A párizsi és az oxfordi egyetemen irodalom szakon 

szerzett oklevelet, de az első világháború borzalmai más irányba terelték figyelmét. A vágytól 

vezérelve, hogy hasznossá tegye magát, visszatért Franciaországba, és Bretagne-ban egy kis katonai 

kórházat alapított a sebesült francia katonák számára, valamint szállást létesített a menekülteknek. A 

háború után Svájcban – volt francia hadifoglyok mellett dolgozó ápolónőként – Louis Lefranc 

álnéven cikket írt a Le Radical c. újságba a német büntetőtáborbeli viszonyokról.  

Weiss számára az újságírás eszközül szolgált ahhoz, hogy „háborút indítson a háború ellen”. 

Mivel abban az időben a nők nem vehettek részt a francia politikai életben, az írást használta arra, 

hogy hallassa hangját és előmozdítsa a szívéhez közel álló jó ügyeket, mint pl. a békét és az 

egyenlőséget. 1918 januárjában Hyacinthe Philouze újságíróval és kiadóval megalapította a L’Europe 

Nouvelle c. hetilapot. Az újság rövid időn belül a nemzetközi ügyek egyik fontos és elismert 

elemzőjévé vált. 1919-ben Weiss emellett tudósítani kezdett a Le Petit Parisien c. napilapnak is.  

Noha továbbra is elkötelezetten kiállt a béke mellett, pacifista nézetei meginogtak, amikor az 

1930-as években Hitler hatalomra jutott Németországban. Aggasztotta a Népszövetség békéltető 

politikája, és egyre inkább arra a meggyőződésre jutott, hogy a békét erővel kell fenntartani. Ennek 

következményeképp 1934- ben lemondott a L’Europe Nouvelle-ben betöltött tisztségéről. Figyelme 

a nők jogai felé fordult; elsősorban a nők választójoga érdekelte, amellyel véleménye szerint 

elkerülhető lett volna a háború. Létrehozta a La Femme Nouvelle nevű szervezetet, amely a nők 

szavazati jogáért harcolt.  

Louise Weiss azon kevés újságírók közé tartozott, akik nem mentek el szó nélkül a más 

politikai nézeteket vallók és a zsidók náci üldöztetése mellett. Amikor 

elkerülhetetlenné vált a háború Németországgal, Weiss minden 

befolyását latba vetve meggyőzte a francia külügyminisztert, Georges 

Bonnet-t, hogy hozzon létre egy állami támogatású menekültügyi 

bizottságot a náci rezsim elől menekülő zsidók megsegítésére.  

A bizottság felállítására 1938 decemberében került sor. Weiss 

segített francia vízumot szerezni mintegy 1000 zsidó gyermeknek, 

akik a „Kristályéjszaka” elnevezésű pogrom után menekültek el 

Németországból és Ausztriából. A Saint-Louis és a Flandre óceánjárón 

rekedt menekültek százai (miután nem engedték őket partra szállni az 



Egyesült Államokban) Louise Weiss közbenjárására ideiglenesen letelepedhettek Franciaországban. 

Amikor Franciaországot 1940-ben megszállta a náci Németország, Louise Weiss és családja számára 

egyre nehezebb és veszélyesebb lett az élet. 

Louise bátyját 1943-ban az ellenállásnak 

nyújtott segítség vádjával kis híján 

letartóztatták. Ez rejtőzködésre sarkallta Louise-

t, aki később csatlakozott az ellenállási 

mozgalomhoz, és kiadta a földalatti La Nouvelle 

République c. újságot.  

A háború után Louise Weiss majdnem 

egy évtizeden keresztül utazott, közben pedig 

vezető francia lapokban publikált. Cikkeiben 

arra hívta föl a figyelmet, hogy a nyugati (különösen a nyugateurópai) országok fontos szerepet 

játszanak abban, hogy a demokratikus értékek világszerte teret nyerjenek. Úgy gondolta, Európának 

kell ellensúlyoznia a hidegháború két nagyhatalmát, azaz az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót. 

1971-ben létrehozta a róla elnevezett alapítványt (Fondation Louise Weiss), hogy minden évben díjjal 

tüntesse ki azt a személyt vagy intézményt, aki (amely) a legtöbbet tett a békéért. A díjat többek 

között Václav Havel, Helmut Schmidt és Simone Veil is megkapta.  

1979-ben európai parlamenti képviselőnek választották. Beiktatási beszédét a Parlament 

nyitóülésén tartotta, 86 évesen. Beszédében arra szólította fel az európaiakat, hogy összefogásuk 

alapja inkább a közös európai kultúra, mintsem a gazdasági érdek legyen. Louise Weiss egészen a 

90. éves korában bekövetkezett haláláig, 1983-ig viselte a parlamenti képviselői tisztséget (és ő volt 

a legidősebb képviselő). Halála után a parlamenti képviselők – tiszteletük jeléül, amiért Louise Weiss 

egész életében az európai értékekért harcolt – róla nevezték el az Európai Parlament strasbourgi 

főépületét. 

Louise Weiss Pierre Pflimlin európai parlamenti képviselővel beszélget 1981-ben 

Strasbourgban. 

(https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/) 

 

Jacques Delors  

1925-ben Párizsban született. Közgazdasági tanulmányait követően a Francia Nemzeti Bank, 

majd a korábban Jean Monnet által vezetett Commissariat général du plan munkatársa volt. Dolgozott 

a Francia Keresztény Szakszervezeti Szövetség kutatóintézetének vezetőjeként. Politikai karrierjét 

1969-ben, a gaullista Jacques  Chaban-Delmas miniszterelnök tanácsadójaként kezdte. A Francia 

Szocialista Párt keresztény szárnyához 1974-ben csatlakozott. Az első közvetlenül választott Európai 

Parlament képviselője lett 1979-ben, de ezt a tisztségét 1981-ben francia kormánytaggá válása miatt 



feladta. ő volt Mitterand gazdasági és pénzügyminisztere 1981 és 1983 között, majd gazdasági, 

pénzügy- és költségvetési miniszter 1983–84-ig. Az Európai Bizottság elnöki tisztét 1985 és 1995 

között töltötte be. Elnöksége idején fogadták el az Egységes Európai Okmányt, az egységes piac 

programját, a Maastrichti Szerződést és szinte az összes közösségi politikát megreformálták. 1996-

ban alapította a Notre Europe nevű, párizsi székhelyű think-tanket, amelynek ma is egyik elnöke. A 

Római Klub tagja. Lánya, Martine Aubry a Francia Szocialista Párt főtitkára, Lille polgármestere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EURÓPAI UNIÓ MEGALAPÍTÁSА 

 

Az Európai Unió (angolul European Union (EU) egy túlnyomórészt Európában található, 

gazdasági és politikai unió. A regionális integráció iránt elkötelezett szervezetet 1993. november 1-

jével hozta létre a Maastrichti szerződést az Európai Gazdasági Közösség alapjain). Az Európai 

Unió gyökerei a hat állam által 1951-ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösségig, illetve az 

1957-es Római szerződésig nyúlnak vissza.  

Az Európai Unió vagy EU részben kormányközi (intergovernmentális), részben pedig 

nemzetekfölötti (szupranacionális) integráció, amely jelenleg 27 európai országból áll. Az Európai 

Unió ezen a néven 1992-ben jött létre az Európai Unióról szóló szerződéssel (ismertebb nevén a 

Maastrichti Szerződéssel); ez a szerződés 1993. november 1-jén lépett hatályba.  

Négy fő intézménye van:  

az Európai Unió Tanácsa,  

az Európai Parlament,  

az Európai Bíróság és  

az Európai Bizottság. 

Az EU tevékenysége a politika minden területét felöleli, az egészségügytől a 

gazdaságpolitikán át a külügyekig és a védelmi kérdésekig. Ennek megfelelően az EU bizonyos 

területeken egyfajta föderációra (például a pénzügyek, az agrárpolitika, a kereskedelem és a 

környezetvédelem terén), más területeken konföderációra (például a szociális és gazdaságpolitika, 

a fogyasztóvédelem és a belügyek terén), megint más területeken pedig nemzetközi szervezetre 

(például a külügyek terén) hasonlít.  

Az EU egyik legfontosabb tevékenysége az egységes piac létrehozása és fenntartása, melynek 

elemei a vámunió, a közös pénznem (amelyet a 27 tagállam közül eddig 15 vett át), a közös 

agrárpolitika és a közös halászati politika.  

2007. június 23-án a tagállamok képviselői sikeresen megállapodtak a reformszerződés 

tervezetéről, amely a korábban egyes országokban elutasított alkotmányszerződést volt hivatott 

kiváltani, s amelyet várhatóan 2009-ben fogadnak el a tagállamokban, ezáltal ismét lehetőséget 

nyújtva a szorosabb integrációra.  

Intézményrendszer  

Az EU-nak nincs hivatalos fővárosa, intézményei több város között vannak elosztva:  

• Brüsszel az Európai Bizottság és a Európai Unió Tanácsa (más néven Miniszterek Tanácsa) 

székhelye, és itt kerül sor az Európai Parlament bizottsági ülésére és kisebb üléseire (mini sessions). 

Az EU legfrissebb bővítése óta Brüsszelben tartották az Európai Tanács összes csúcsértekezletét. A 

fentiek alapján ezt a várost tekintik az EU de facto központjának.  



• Strasbourg az Európai Parlament székhelye, és itt kerül sor az évi 12, egyhetes plenáris 

ülésre (plenary sessions). Ez a bölcsője a "kibővült Európa" történelmi intézményeinek is (Európa 

Tanács, Emberi Jogok Európai Bírósága), melyekkel az EU együttműködik.  

• Az Európai Bíróság és az Európai Parlament titkársága, valamint az Európai Befektetési 

Bank Luxembourg városában található.  

• Az Európai Központi Bank Frankfurtban helyezkedik el.  

• Az Európai Unió innovációs központja Budapesten található.  

ára: elsősorban Európa újjáépítésének vágya vezérelte őket, valamint hogy kizárják annak a 

lehetőségét, hogy valaha is újból hasonló háború törhessen ki.  

Ezzel a megfontolással hozta létre végül (Nyugat-)Németország, Franciaország, 

Olaszország és a Benelux államok az Európai Szén- és Acélközösséget, amely az 1951 áprilisában 

aláírt párizsi szerződés keretében született meg, és 1952 júliusában lépett hatályba.  

Az első teljes vámunió eredetileg Európai Gazdasági Közösség (EGK; informálisan Közös 

Piac) néven volt ismert, amelyet a római szerződés hozott létre 1957-ben, és 1958. január 1- jén 

valósult meg. Neve később Európai Közösségre változott, ami jelenleg az Európai Unió első pillére. 

Az EU kereskedelmi testületből gazdasági és politikai együttműködéssé fejlődött. A részleteket lásd 

Az Európai Unió története címszó alatt. (Magyar Köztársaság. 2011) 

Az Európai Unió jogi alapja tagállamainak számos egymást követő szerződéséből jött létre. 

Az évek során ezeket jelentősen bővítették: minden újabb szerződés kiegészítette a megelőzőeket. Az 

első ilyen szerződés az 1951-es (1952-ben hatályba lépett) párizsi szerződés volt, ami létrehozta az 

Európai Szén- és Acélközösséget eredetileg hat európai ország között. Ez a szerződés azóta hatályát 

vesztette, funkcióit a rá következő szerződések vették át. Az 1957-es római szerződés azonban 

jelenleg is hatályos, bár számos bővítésen ment keresztül, melyek közül legjelentősebb az 1992-es 

maastrichti szerződés, amely elsőként alkotta meg ezen a néven az Európai Uniót.  

A római szerződés következő kiegészítéséről a tíz új tagállam csatlakozási szerződése 

részeként egyeztek meg, amely 2004. május 1-jén lépett hatályba.  

Robert Schuman  

Robert Schuman, jogász, politikus, 1948 és 1952 között francia külügyminiszter, az európai 

egység egyik atyja. A francia-német határvidéken fekvő Elzász-Lotaringia tartományból származó 

Schuman a náci Németországban szerzett tapasztalatai ellenére – vagy talán éppen azok nyomán – 

felismerte, hogy az egységes Európa létrehozásának feltétele a Németországgal való tartós 

megbékélés. 1940-ben Németországba deportálták, két év múlva megszökött, és csatlakozott a francia 

ellenállási mozgalomhoz.  

Jean Monnet-val együtt dolgozta ki a híres Schuman-tervet, amelyet 1950. május 9-én tárt a 

nyilvánosság elé. Ezt a napot tartják ma az Európai Unió születése napjának. A terv lényege a 

hadiipari felszerelések előállításához nélkülözhetetlen szén- és acéltermelés feletti közös ellenőrzés 



kialakítása volt. Schuman terve mögött az az elgondolás húzódott meg, hogy a szén- és acéltermelés 

feletti kizárólagos ellenőrzés hiányában senki sem lesz képes háborút indítani. Schuman értesítette a 

tervről Adenauer német kancellárt, aki azonnal felismerve abban az európai béke kulcsát, igent 

mondott rá. Rövidesen Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia is csatlakoztak az 

elképzeléshez. A hat állam 1951 áprilisában, Párizsban írta alá az Európai Szén- és Acélközösséget 

létrehozó megállapodást. A közös európai projekt ezzel egyfajta békekezdeményezésként indult 

útjára. Schuman a közös európai védelmi politika mellett is síkra szállt. 1958–1960 között az Európai 

Parlament elnöke.  

Az Európai Unió megalakulás 

Az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) tagjai A II. világháborút követően az európai 

egység gondolata népszerű volt, mivel sokan a nacionalizmus visszatérésének gátjaként tekintettek 

rá. Nyugat-Európában az európai népek egyesítésében annak eszközét is látták, hogy az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió növekvő befolyásával szemben Európa visszanyerheti nemzetközi 

szerepét.  

Ebbe az irányba az egyik konkrét lépés az Európai Szén- és Acélközösség létrehozása volt, 

amelyre visszafogott céljai (tagállamai addig állami irányítású szén- és acéliparának közös irányítás 

alá rendelése) mellett Európa egyesítésének első lépéseként tekintettek. A Közösség kezdeményezői 

és támogatói között volt Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak és Alcide de Gasperi. 

Az 1951. április 19-i Párizsi szerződést aláíró alapító tagjai Belgium, Franciaország, Hollandia, 

Luxemburg, Nyugat-Németország és Olaszország.  

1957-ben ez a hat ország aláírta a Római szerződést, amely kibővítette az Európai Szén- és 

Acélközösség keretében zajló együttműködést, és megalapította az Európai Gazdasági Közösséget 

(EGK) létrehozva egy vámuniót, valamint az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom) 

azatomenergia fejlesztésében való együttműködésre.  

1965-ben elfogadták az Egyesülési szerződést amely 1967 júliusában összevonta az ESZAK, 

az EGK és az Euratom addig párhuzamosan működő itézményeit, amelyeket együtt az Európai 

Közösségek névvel illettek. Viszont a szerződéssel csak az intézményeket vonták össze önálló 

jogalanyiságukat a szervezetek megőrizték.  

1973-ban a Közösségeket kibővítették Dánia, Írország és az Egyesült Királyság 

csatlakozásával. Norvégia is tárgyalásokat folytatott az egyidejű csatlakozásról, de a lakosság 

népszavazáson elutasította a tagságot. 1979-ben megtartották az első közvetlen, demokratikus 

választásokat az Európai Parlamentbe. Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália pedig 

1986-ban csatlakozott. 1985-ben aláírták a Schengeni egyezményt, amely lehetővé tette az 

útlevélvizsgálat nélküli határátlépést a legtöbb tagállam és néhány nem-tagállam között.  



1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként, és ebben 

az évben írták alá az Egységes Európai Okmányt. A vasfüggöny lebontása lehetővé tette az unió keleti 

irányú bővítését.  

1990-ben, a vasfüggöny lebontása után a korábbi Kelet-Németország a Közösségek tagja lett 

az újjáegyesített Németország részeként. Mivel a kelet-közép-európai bővítés is napirendre került, 

megállapították a tagjelöltek által teljesítendő koppenhágai kritériumokat. Az Európai Unió 

hivatalosan a Maastrichti szerződés 1993. november 1-jei hatályba lépésével jött létre.  

1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott az újonnan létrehozott unióhoz. 

2002-ben 12 tagállamban a nemzeti fizetőeszközöket leváltotta az euró; azóta az eurózóna 17 országra 

bővült.  

2004-ben került sor az EU történetének eddigi legnagyobb bővítésére, amikor Málta, Ciprus, 

Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és 

Magyarország csatlakozott az unióhoz.  

2007. január 1-jén Románia és Bulgária lettek az unió legújabb tagjai, Szlovénia pedig 

bevezette az eurót. Ugyanazon év decemberében az európai vezetők aláírták a Lisszaboni szerződést, 

amely a francia és holland választók szavazatain elbukott Európai Alkotmányt volt hivatott felváltani. 

A szerződés sorsa is bizonytalanná vált a 2008. júniusi ír népszavazási kudarc után, de a 2009. október 

2-i megismételt szavazáson a választók kétharmada támogatta a szerződést, és miután utolsóként 

Csehország is ratifikálta a szerződést, elhárultak az akadályok az életbe lépése elől. Július 23-án 

Izland benyújtotta hivatalos tagfelvételi kérelmét. Arthur Seyß-Inquart, Ausztria majd Hollandia 

német birodalmi biztosa azt mondta: "Az új Európában, mely a népei közti szolidaritás és 

együttműködés alapján fog állni, a határok megszűntével beköszönt a bőség kora". (Magyar 

Köztársaság. 2011) 

1943-ban Jean Monnet, az algíri székhelyű szabad Franciaország kormánya Nemzeti 

Felszabadítási Bizottságának tagja kijelentette: "Európában nem lesz béke, ha az államokat a 

nemzeti szuverenitás alapján alkotják újra… Európa országai túl kicsik ahhoz, hogy 

garantálják népeiknek a szükséges mértékű gyarapodást és társadalmi fejlődést. Az európai 

államoknak egy föderációban kell egyesülnie." Monnet-et ma az európai egység egyik atyjának 

tekintik. A háború végeztével a későbbi Európai Unió létrehozására irányuló lendületet az újjáépítés 

iránti óhaj és egy következő háború megakadályozása táplálta. Ennek érdekében többen egy 

föderáció, vagy egy európai kormány létrehozását szorgalmazták.  

Churchill zürichi beszédében (1946. szeptember 19.) hitet tett az USA mintájára 

megalkotott Európai Egyesült Államok létrehozása mellett, noha ebben Nagy-Britanniának nem 

szánt szerepet. Részben e beszéd hatására az 1948-as hágai kongresszus döntése nyomán 1949-ben 

megalakult az Európa Tanács. Noha sokan többet vártak tőle, az ET - a britek közbenjárására - 

csupán kormányközi alapon működő, korlátozott hatáskörű szervezet lett. 



 A három közösség. Az első lépés az EU megalakulása felé az Európai Szén- és Acélközösség 

(„European Coal and Steel Community”, a Montánunió) megszületése volt. 1951-ben jött létre, 

alapító tagjai a Benelux-államok, Nyugat-Németország, Franciaország és Olaszország voltak. Azzal 

a céllal született, hogy a tagállamok megosszák egymás közt szén- és acéltartalékaikat, megelőzendő 

egy újabb háború kirobbanását.  

A francia köztisztviselő, Jean Monnet tervének beteljesülése volt az ESZAK létrejötte. Az 

ötletet Robert Schuman, Franciaország külügyminisztere karolta föl, aki 1950. május 9-én javasolta 

egy európai szervezet létrehozását, hangsúlyozva, hogy egy ilyen kezdeményezés elengedhetetlen a 

tartós béke érdekében. A Schumannyilatkozatként ismertté vált javaslatot tekintjük a mai Európai 

Uniót megalapozó első, konkrét lépésnek. Schuman tettének emlékére május 9. Európa Napja. A 

briteket is meghívták, de azok a nemzeti szuverenitásukra hivatkozva nem csatlakoztak, így hat állam 

vetette meg az EU alapjait.  

A Montánuniót követően kísérlet történt a tagállamok részéről (a NATO hathatós 

támogatásával) egy Európai Védelmi Közösség („European Defence Community”, EDC), és egy 

Európai Politikai Közösség („European Political Community”, EPC) létrehozására. A politikai 

szövetségre tett javaslat az európai államok föderációját jelentette volna, a védelmi közösség keretén 

belül pedig önálló európai haderőt hoztak volna létre, közös irányítással, így Nyugat-Németország 

biztos felügyelet alatt újra fölfegyverkezhetett volna, és egyensúlyként szolgált volna a szovjet 

fenyegetéssel szemben.  

Az elképzelés azonban nem volt hosszú életű, mivel a francia Nemzetgyűlés nem ratifikálta 

az EDC-szerződést, így elvetették az ötletet. Az EDC-szerződés kudarca után az EPC gondolata 

csendben lekerült a napirendről. A két intézmény koncepciója tovább élt a későbbiekben, ha 

fölhígítva is: elég, ha az Európai Politikai Együttműködésre (amit szintén EPC-nek hívnak), a Közös 

Kül- és Biztonságpolitika pillérére, amit a maastrichti szerződés hozott létre, valamint a jelenleg 

formálódó Európai Gyorsreagálású Erőkre gondolunk. Az EDC és az EPC kudarca után a hat alapító 

tagállam kísérletet tett integrációjuk mélyítésére, és az1957-es római szerződésekkel megalapították 

az Európai Gazdasági Közösséget („European Economic Community”, EEC), valamint az Európai 

Atomenergia-Közösséget (Euratom). (Magyar Köztársaság. 2011) 

Az EGK javaslata abban állt, hogy a hat tagállam lépjen vámunióra. A szerződés alapja az ún. 

„négy alapvető szabadság”:  

a javak, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása lett.  

Az Euratom a közös és békés atomenergia-politikák összeegyeztetésére alakult.  

Az 1958. január 1-jén életbe lépett EGK lett a három közösség (tehát a Montánunió, az EGK 

és az Euratom) közül a legjelentősebb. Később átnevezték Európai Közösséggé. A mai EU két 

párhuzamos folyamat révén alakult ki. Először is a szerkezeti fejlődés és az intézményi változások 

révén szorosabb kapcsolat alakult ki az államok között, és több hatáskör került nemzetekfölötti 



szintre, amit az „Unió mélyítésének” hívunk. A másik folyamat az EK bővítése 6-ról 27 tagúra, amit 

az „Unió szélesítésének” neveznek.  

Az Európai Unió - a kezdetektől a napjainkig  

1945-1959: Béke Európában – az együttműködés kezdetei  

A II. világháborút követően megkezdődik Európa újjáépítése. Az Európai Unió történelmi 

gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az európaiak eltökélt szándéka, hogy hasonló 

öldöklés és pusztítás a jövőben ne fordulhasson elő. Európa azonban nem sokkal a háborút követően 

kettészakad, és megkezdődik a negyven évig tartó hidegháború. A nyugat-európai nemzetek 1949-

ben létrehozzák az Európa Tanácsot, ami az első lépést jelenti az együttműködés irányában, hat 

ország azonban ennél többet szeretne. 1950. május 9. – Robert Schuman francia külügyminiszter az 

együttműködés elmélyítésére irányuló tervet terjeszt elő. Ennek nyomán ünnepeljük minden május 

9-én az Európa-napot. 

1951. április 18. – A Schuman-terv alapján hat ország szerződést ír alá arról, hogy 

nehéziparukat – azaz a szén- és acélipart – közös irányítás alá helyezik. Ily módon egyikük sem képes 

fegyvereket gyártani, amelyeket – mint a múltban – a másik ellen fordíthatna. Ez a hat ország: 

Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Alapító 

tagállamok: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Az 

űrversenyben a Szovjetunió felülkerekedik az Egyesült Államokon, miután 1957-ben útnak indítja az 

első műholdat, a Szputnyik–1-et.  

A Szputnyik–1 800 km-es magasságban kering a Föld körül. 1961-ben a Szovjetunió ismét 

diadalmaskodik, amikor Jurij Gagarin személyében elsőként indít embert a világűrbe; az űrhajó 

átmérője mindössze 2,6 méter. 1957. március 25. 

A hat ország a szén- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva 

együttműködését egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjeszti. Aláírják a Római Szerződést, és ezzel 

létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), más néven a Közös Piacot. Az elgondolás 

lényege, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabadon mozoghassanak a határokon 

keresztül. 

1960-1969: A hatvanas évek – a gazdasági fellendülés időszaka  

1961 augusztusában a keletnémet kommunista hatóságok falat építenek Berlinben, hogy 

megakadályozzák a keletnémet lakosságot abban, hogy a szabadabb élet reményében nyugatra 

szökjön. Némelyeknek mégis sikerül; másokat az őrök menekülés közben agyonlőnek. Írország 1961 

júliusában, Dánia 1961 augusztusában, Norvégia 1962 áprilisában jelentkeztek EGK-tagságra.  

1972-ben a három csatlakozni kívánó országban népszavazást tartottak. Ezek eredménye a 

következő volt:  

• Írországban a lakosság 83,1%-a támogatta a tagságot. (Május 10.)  

• Norvégiában csak a népesség 46,5%-a volt az EK-tagság mellett. (Szeptember 25.)  



• A dánok 63,3%-a támogatta az ország EK-tagságát. (Október 2.)  

• A norvégok így nem csatlakoztak az EK-hoz.  

Ez 20 évvel később is megismétlődött, amikor az ország Ausztriával, Svédországgal és 

Finnországgal együtt csatlakozott volna az Unióhoz.  

1962. július 30. – Az EU bevezeti a közös mezőgazdasági politikát, amely az EU-tagországok 

közös ellenőrzése alá helyezi az élelmiszer-termelést. Így a gazdák azonos árat kapnak terményükért. 

Az EU szükségleteinek elegendő élelmiszert termel, a gazdák is jól keresnek. Ennek nemkívánatos 

mellékhatása a túltermelés és az ebből származó terménytöbblet felhalmozódása. Az 1990-es évek 

óta kiemelt cél a többlet csökkentése és az élelmiszer minőségének javítása.  

1963. július 20. – Az EU aláírja első jelentős nemzetközi szerződését tizennyolc korábbi 

gyarmati afrikai ország támogatására. 2005-ben immáron 78 afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) 

országgal tart fenn különleges partnerségi viszonyt. Az EU nyújtja a világon a legtöbb fejlesztési 

támogatást a rászoruló országoknak. A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezettek tiszteletben 

tartsák az emberi jogokat.  

1968. július 1. – Az áruforgalmat terhelő vámok megszüntetésével első ízben válik lehetővé 

a tagországok közötti szabad kereskedelem. A hatok felszámolják az egymás országaiból behozott 

áru után fizetendő vámot, s ezzel elsőként lehetővé teszik a határokon átnyúló szabad kereskedelmet. 

Ezzel párhuzamosan azonos vámtételeket alkalmaznak a harmadik országokból behozott árukra is. 

Megszületik a világ legnagyobb kereskedelmi csoportja. Rohamosan bővül a kereskedelem mind a 

hatok, mind pedig az EU és a világ többi része között. 1969 júliusában az első holdra szállással az 

amerikaiak visszaszerzik elsőségüket az űrben.  

1970-1979: Bővülő közösség – a csatlakozók első köre  

1972. április 24. – Az EU már 1970-ben tervezte a közös valuta bevezetését. Az EU-tagok a 

monetáris stabilitás megőrzése érdekében úgy döntenek, hogy egymás valutái viszonylatában az 

árfolyam-ingadozást szűk korlátok közé szorítják. Ez az 1972-ben megállapított árfolyam-

mechanizmus jelenti az első lépést az euro bevezetése felé, ami harminc évvel később valósul meg.  

Az 1970-es években a környezetszennyezés elleni küzdelem is megélénkül. Az EU „a 

szennyező fizet” elvét első alkalommal bevezetve jogszabályokat fogad el a környezet védelmére. 

Megalakul a Greenpeace és más hasonló lobbicsoportok.  

1973. január 1. – A hatok Dánia, Írország és az Egyesült Királyság hivatalos belépésével 

kilencekké bővülnek. Tagállamok: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és 

Olaszország. Új tagállamok: Dánia, Egyesült Királyság, Írország.  

1974. december 10. – Az EU vezetői a szolidaritás kifejezésére létrehozzák az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapot. Az alap célja az utak és távközlési hálózatok javítására, beruházások 

ösztönzésére és munkahelyteremtésre fordítandó források átcsoportosítása a gazdagabb térségekből 



a szegényebb térségekbe. Később az ilyenfajta tevékenységből származik az EU teljes kiadásainak 

egyharmada.  

1979. június 7–10. – Az EU-állampolgárok első alkalommal választják közvetlenül az európai 

parlamenti képviselőket, ezt megelőzően ugyanis a képviselőket a nemzeti parlamentek delegálták. 

A Parlamentben a képviselők nem nemzeti küldöttségekbe tömörülnek, hanem páneurópai politikai 

csoportok (szocialista, konzervatív, liberális, zöldek stb.) szerint foglalnak helyet. A Parlament 

befolyása folyamatosan növekszik. Portugáliában a Salazar-rezsim 1974-es megbuktatása, 

Spanyolországban pedig Franco tábornok 1975-ös halála véget vet a két utolsó jobboldali 

diktatúrának Európában. Mindkét ország hitet tesz a demokratikus kormányzás mellett, ami fontos 

mérföldkő a későbbi EU-tagságra való jogosultság szempontjából. Az 1970-es évek szélsőséges 

csoportjai által elkövetett számos terroristacselekmény egyike a korábbi olasz miniszterelnök, Aldo 

Moro meggyilkolása 1978-ban. Az áldozatok között vannak vezető ügyvédek, üzletemberek, 

politikusok, valamint az 1972-es müncheni olimpiai játékokon lemészárolt tizenegy izraeli sportoló.  

1980-1989: Európa átalakulóban – a berlini fal leomlása  

1981. január 1. – Görögország csatlakozásával az EU-tagok száma tízre nő. Görögország azóta 

jogosult a tagságra, mióta 1974-ben megbuktatták a katonai rezsimet, és helyreállították a 

demokráciát. Tagállamok: Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, 

Luxemburg, Németország, Olaszország. Új tagállam: Görögország.  

1984. február 28. – A számítógép és az automatizálás megváltoztatja az életmódunkat és a 

munkamódszereinket. Az EU, hogy az innováció területén továbbra is megőrizhesse helyét az 

élbolyban, 1984-ben elfogadja az Esprit programot, az elsőt azon számos kutatási és fejlesztési 

program sorában, amelyekre azóta támogatást nyújtott.  

1986. január 1. – Spanyolország és Portugália belépésével az EU tagjainak száma tizenkettőre 

emelkedik. Tagállamok: Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, 

Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország. Új tagállamok: Portugália és 

Spanyolország.  

1986. február 17. – Annak ellenére, hogy 1968-ban megszűntek a vámkezelési illetékek, még 

mindig nem akadálytalan az EU belső határain átnyúló kereskedelem. A legfőbb korlátokat a nemzeti 

szabályozásokban rejlő különbségek jelentik. Az 1986-os Egységes Európai Okmány bevezetésével 

hatéves, széles körű program indul az akadályok felszámolására. Az Okmány egyben nagyobb 

beleszólást biztosít az Európai Parlamentnek, valamint bővíti az EU hatáskörét a környezetvédelem 

területén.  

1987. június 15. – Az EU elindítja az Erasmus-programot azoknak az egyetemi hallgatóknak 

a támogatására, akik legfeljebb egy évig egy másik európai országban kívánnak tanulmányokat 

folytatni. Azóta több mint 2 millió fiatal élt az Erasmus és az ahhoz hasonló programok nyújtotta 

lehetőségekkel. Lengyelországban és Magyarországon indulnak el azok a folyamatok, amelyek a 



kommunizmus összeomlásához vezetnek Közép- és Kelet-Európában. A korszakos esemény jelképe 

a berlini fal ledöntése volt 1989-ben. A keletnémet kormány a keletnémet állampolgárok tömeges 

nyugatra vándorlása láttán kitárja a kapukat. Németország több mint negyven év elteltével újra 

egyesül, és 1990 októberében a keleti rész is csatlakozik az EU-hoz.  

1990-1999: Határok nélküli Európa A balkáni térségben  

1991-ben Jugoszlávia a szétesés küszöbén áll. Harcok kezdődnek először Horvátországban, 

majd Bosznia-Hercegovinában, ahol szerbek, horvátok és muzulmánok vívnak véres polgárháborút 

egymással. Az Európai Unióról szóló szerződés, melyet 1992. február 7-én írtak alá Maastrichtban, 

1993. november 1-jén lépett hatályba.  

1992. február 7. – Maastrichtban aláírják az Európai Unióról szóló szerződést. A Szerződés 

kiemelkedő mérföldkövet jelent az EU történetében, hiszen amellett, hogy egyértelmű szabályokat 

tartalmaz a leendő egységes valutára vonatkozóan, lefekteti a közös kül- és biztonságpolitika 

alapelveit, és szabályozza a bel- és igazságügy területén a szorosabb együttműködés kereteit. A 

Szerződés értelmében az „Európai Közösség” elnevezés helyébe hivatalosan „Európai Unió” lép. Az 

akadályok lebontásával a személyek, áruk, szolgáltatások szabadon mozoghatnak az EU tagországai 

között.  

1993. január 1. – Létrejön az egységes piac, és megvalósul a négy alapszabadság, az áruk, a 

szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása. 1986 óta több mint 200, az 15 adópolitikára, 

az üzleti szabályozásokra, a szakképesítésekre és az átjárható határok előtti egyéb akadályokra 

kiterjedő jogszabályról született megállapodás. Néhány szolgáltatás tekintetében késlekedést mutat a 

szabad mozgás megvalósulása.  

1995. január 1. – Ausztria, Finnország és Svédország is csatlakozik az EU-hoz. A 15 tagország 

területe immáron Nyugat-Európa csaknem egész területét magában foglalja. 1990 októberében 

Németország újraegyesülésével a volt Kelet-Németország az EU részévé vált. Tagállamok: Belgium, 

Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, 

Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország. Új tagállamok: Ausztria, Finnország és 

Svédország.  

1995. március 26. – Hét országban hatályba lép a Schengeni Megállapodás: Belgiumban, 

Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Portugáliában és 

Spanyolországban. Ezen országok között bármilyen állampolgárságú utazó útlevél-ellenőrzés nélkül 

lépheti át a határt. Azóta már más országok is csatlakoztak a schengeni útlevélmentes övezethez.  

1997. június 17. – Az Amszterdami Szerződés aláírása. Az Amszterdami Szerződés a 

Maastrichti Szerződés eredményeire építve terveket fogalmaz meg az EU-intézmények reformjára, 

arra, hogy Európa miként tudna az eddiginél erőteljesebben hangot adni véleményének a világban, 

valamint arra, hogy a korábbiakhoz képest több forrást fordítsanak foglalkoztatásra és állampolgári 

jogokra.  



1997. december 13. – Az EU vezetői megállapodnak arról, hogy csatlakozási tárgyalásokat 

indítanak tíz közép- és kelet-európai országgal: Bulgáriával, Csehországgal, Észtországgal, 

Lengyelországgal, Lettországgal, Litvániával, Magyarországgal, Romániával, Szlovákiával és 

Szlovéniával. A csoporthoz hozzáveszik a két földközi-tengeri szigetet, Ciprust és Máltát is. A 

Szerződés 2000-ben Nizzában elfogadott módosításai, nevezetesen az EU-n belüli szavazási 

szabályok átalakítása zöld utat enged a bővítésnek. Dolly bárány - 1996-ban skót tudósoknak sikerül 

egy hatéves anyajuhból vett egyetlen sejtből bárányt klónozni, ami áttörést hoz a géntechnológiában. 

Dolly „édesanyja” tökéletes mása.  

1999. január 1. – Útjára indul az euró. Tizenegy országban (majd 2001-ben Görögországban 

is) bevezetik az eurót, egyelőre csak számlapénzként, kereskedelmi és pénzügyi ügyletek 

lebonyolításánál. Az euro-készpénz csak később kerül forgalomba. Az euro-zónába tartozó országok: 

Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, 

Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország. Dánia, Svédország és az Egyesült Királyság 

egyelőre úgy dönt, hogy nem vesz részt a valutaunióban.  

2000-től napjainkig: A további bővülés évtizede  

2001. szeptember 11-én eltérített repülőgépek ütköznek a New York-i Világkereskedelmi 

Központ ikertornyaiba és a washingtoni Pentagon épületébe. Közel háromezer ember veszti 16 életét. 

Az EU-tagországok határozottan kiállnak az Egyesült Államok mellett a nemzetközi terrorizmus 

elleni küzdelemben. 1999. január 1-jén az euro több mint 300 millió európai közös fizetőeszközévé 

vált.  

2002. január 1. – Forgalomba kerülnek az euro-bankjegyek és érmék. Igazi szervezési bravúrt 

jelent az új készpénz gyártása és terjesztése tizenkét országban. Több mint 80 milliárd euro-érmét 

vernek. A bankjegyek minden országban azonosak, míg az érméken az értéket jelölő oldal egységes, 

a hátoldalon pedig valamilyen nemzeti jelkép látható. Minden érme szabad forgalomban van: így mi 

sem természetesebb, mint hogy finn vagy más országban vert euro-érmével váltunk jegyet a madridi 

metróra.  

2003. március 31. – Az EU kül- és biztonságpolitikája keretében békefenntartási feladatokat 

vállal a Balkánon, először Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, majd Bosznia és 

Herczegovinában. Mindkét esetben EU-vezetésű csapatok lépnek a NATO egységeinek helyébe. Ami 

a belügyeket illeti, az EU úgy dönt, hogy 2010-re kialakítja a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térséget, és az ezzel járó előnyöket biztosítja valamennyi állampolgára 

számára.  

2004. május 1. – Nyolc közép- és kelet-európai ország – Csehország, Észtország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia – csatlakozik az EU-hoz, 

s ezzel véget ér Európának a nagyhatalmak jaltai, hatvan évvel korábbi megállapodása nyomán előállt 

megosztottsága. Ciprus és Málta is EU-taggá válik, Bulgária és Románia belépése pedig 2007-ben 



várható. További tagjelöltek még Horvátország és Törökország. Tagállamok: Ausztria, Belgium, 

Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 

Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország. Új tagállamok: 

Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

Szlovákia és Szlovénia. Tagjelölt országok: Bulgária, Románia és Törökország.  

2004. október 29. – A 25 EU-tagország aláírja az európai alkotmány létrehozásáról szóló 

szerződést. Az Alkotmányszerződés célja a huszonöt, később még több tagországot számláló EU-n 

belül a demokratikus döntéshozatal és irányítás egyszerűsítése, illetve korszerűsítése. Emellett egy új 

tisztség, az európai külügyminiszteri poszt létrehozását is tartalmazza. Az Alkotmányszerződés 

hatálybalépéséhez azt mind a huszonöt országnak meg kell erősítenie. 2005. februárban hatályba lép 

a globális felmelegedés korlátozását és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó 

nemzetközi egyezmény, a Kiotói Jegyzőkönyv. Az EU mindvégig következetes és vezető szerepet 

vállal az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló törekvésekben. Az Egyesült Államok 

nem írja alá a Jegyzőkönyvet.  

2007. január 1. – Két további kelet-európai ország – Bulgária és Románia – csatlakozik 

az Unióhoz. Ezzel a tagállamok száma 27-re nő. Tagjelölt ország Horvátország, Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság és Törökország.  

Tagállamok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, 

Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.  

Új tagállamok: Bulgária és Románia.  

2013. julius 1. - Horvátország  

2020. január 31. – Nagy Britannia kilép az EU 

Tagjelölt országok: Macedónia és Törökország.  

2007. december 13. – Az EU 27 tagállama aláírja az eddigi szerződéseket módosító 

Lisszaboni Szerződést. A Szerződés célja, hogy demokratikusabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá 

tegye az EU-t, ezáltal biztosítva, hogy az Unió képes legyen megbirkózni az olyan globális 

kihívásokkal, mint az éghajlatváltozás, a biztonság és a fenntartható fejlődés.  

Az Európai Unió regionális politikája – az EU belső fejlesztési politikája, a közösségi 

politikák egyike. A Római Szerződés (1957) szerint a nyugat-európai integráció nem valósulhat meg 

a regionális különbségek csökkentése nélkül, mivel az akadályozná a négy szabadságelv 

megvalósulását, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és munkaerő szabad áramlását. 

A regionális politika célja - egy adott ország területén élő valamennyi ember számára a 

méltányos szintű jövedelem és életkörülmények eléréséhez való hozzájárulás. A régió az egyedi 



jellegzetességeket felmutató, földrajzilag lehatárolható területi egységet jelent. A régiók kialakulása 

visszavezethető politikai vagy gazdasági okokra egyaránt.  

 A regionális politika – ellentétben a közös agrárpolitikával – nem szerepelt alapvető 

közösségi célként az Európai Gazdasági Közösség (később Európai Unió) 1957-es megalakulásakor. 

Ennek ellenére már akkor megfogalmazódott, hogy az integráció nem valósulhat meg a regionális 

különbségek mérséklése nélkül, mert az akadályozza az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő 

szabad áramlását. 1975-ben jött létre az Európai Regionális Fejlesztési Alap, melynek feladata volt 

az elmaradott területek fejlesztése, az egyenlőtlenségek kiegyenlítése. Ekkor még csak a Közösség 

költségvetésének alig 5 százalékát használhatta fel céljai eléréséhez, ez a későbbiekben növekedett. 

A támogatandó térségek kijelölése a NUTS rendszer alapján történt. A NUTS rendszert az 

Eurostat fejlesztette ki és egész Európát lefedi. Öt szintet különböztet meg: 

 országos NUTS 1: nagyobb földrajzi kiterjedésű országokban- például Németország- a 

tartományi szintet jelöli, 

 regionális NUTS 2: a támogatások igénylésére jogosult régiót takarja, Magyarországon hét 

darab található. A Közösségi GDP 75%-át el nem érő régiók jogosultak támogatásra, Jellemző 

lélekszáma 1,5-2 millió közé esik- kisebb országok mindössze egyetlen NUTS2-t is 

kitehetnek, 

 megyei NUTS 3: megyei szintű felosztás, 

 kistérségi NUTS 4: országonként eltérő, mivel tagállami kompetencia a meghatározása, 

 települési NUTS 5: országonként eltérő, mivel tagállami kompetencia a meghatározása. 

Az EU-ban a regionális támogatások a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származnak, 

a pénzalapokat pedig a közös agrárpolitika (CAP) támogatási rendszerének csökkentésével 

párhuzamosan növelték meg. A Strukturális Alapokat 1988-ban hozták létre, már meglévő és 

újonnan létrehozott elemekből. Részei: 

 Európai Szociális Alap: különböző kísérleti programoknak nyújt támogatást a szakképzés, a 

foglalkoztatás és az oktatás területén. 

 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs része: kifejezetten 

vidékfejlesztési célokat szolgál, többek között szakmai képzéseket, fiatal gazdálkodók 

támogatását, mezőgazdasági termékfeldolgozást. 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap: kis- és közepes vállalkozások versenyképességének 

növelése a cél, valamint a környezetvédelem és interregionális együttműködések támogatása. 

 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz: a part menti vizek túlhalászása megelőzésére hozták 

létre, védve a tenger élővilágát és tisztes megélhetést biztosítva a halászoknak. 

A támogatás során a következő elveket érvényesítette az Unió. 

 Szubszidiaritás: önálló mozgástér, döntés olyan szinten, ahol a legjobban átlátható a folyamat 

és rendelkezésre áll a kompetencia. 



 Decentralizáció: döntési kompetencia alacsonyabb szinteken is, ahol a helyi igények is 

megjelennek. A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és a végrehajtást arra a 

területi szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a 

feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az 

adott célkitűzést - eredménnyel - az alacsonyabb szinten is el lehet érni. A szubszidiaritás és a 

decentralizáció az Unió regionális politikájának elsődleges alapelvei, hiszen az integráció ezek 

segítségével nem csak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége növekszik, hanem azt is, 

hogy minél több helyi, regionális-szintű elképzelés (igény) s egyben erőforrás jelenjen meg, 

aktivizálódjon. 

 Partnerség: intézményi koordináció, együttműködés az Európai Bizottság és a tagországok, 

valamint a kormány és a helyi szervek között. A partnerség együttműködést jelent az Európai 

Közösség, jelen esetben az Európai Bizottság és a tagország - illetve azon belül a partnerek, 

kormány, helyi/lokális szervek és a civil szervezetek - között a prioritások meghatározásától a 

programok végrehajtásának megfigyeléséig és értékeléséig. 

 Programozás: összehangolt fejlesztések, partnerségen alapuló fejlesztési stratégiák kialakítása, 

a különböző fejlesztések egymásra épülése. A fejlesztések egymásra épülése, időbeli ütemezése 

jelenti a programozást. A programozás elve az Unió regionális politikájában azt szolgálja, hogy 

ne egy-egy projektet (azaz egy-egy létesítményt, egy-egy akciót) támogassanak, hanem a régió 

egészének vagy annak meghatározott területének fejlődését befolyásoló célkitűzéseket vagy azok 

sorozatát. 

 Koncentráció: elhatárolható fejlesztési típusok, azon fejletlen régiók fejlesztése, ahol az egy főre 

eső GDP nem éri el az EU átlag 75 százalékát. A koncentráció azt jelenti, hogy a támogatásokat 

azokra a régiókra kell koncentrálni, ahol a legnagyobb az elmaradottság, azaz azokra a régiókra, 

ahol az egy főre eső GDP nem éri el az EU átlag 75%-át. 

 Addicionalitás: kombinált költségvetési erőforrás hasznosítás, ahol a közösségi támogatás 

segíti a tagország fejlesztési politikáját. Az addicionalitás azt jelenti, hogy a Közösség által nyújtott 

pénzügyi támogatás kiegészíti az adott ország fejlesztési politikáját, hozzájárul területfejlesztési 

stratégiájához. A koncentráció és az addicionalitás célja kettős: egyrészt az adottságok felismerése 

és erősítése, ezzel is hozzájárulva a fejlesztési célkitűzés megvalósításához, mérsékelve ezzel a 

párhuzamosságokat, a pazarlást és az elaprózottságot.  

A Kohéziós Alapot Írország, Spanyolország, Portugália és Görögország környezetvédelmi és 

közlekedési beruházásainak támogatására hozták létre. Működését 1994-ben kezdte meg. Mivel a 

fenti országok GDP-je az Uniós átlag 90 százalékát nem érte el, valamint közlekedési 

infrastruktúrájuk és környezeti állapotuk rossz volt, így többletforrásokhoz jutottak ezek 

rendbetételéhez. A kohéziós alap 2004-ben megnyílt az újonnan csatlakozott országok számára is. 



A 2007 és 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap 

és a Kohéziós alap három új célkitűzést támogat: 

 konvergencia célkitűzés: e célkitűzés hasonló a korábbi programozási időszak (2000-2006) 1. 

célkitűzéséhez, melynek célja a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásának segítése. Ez az EU27-ből 

17 tagállamra vonatkozik közel 84 régióval (154 millió lakos, ebből néhány régió éppen hogy 

meghaladta a jogosultsági küszöböt, ezért még rájuk is vonatkozik az 1. célkitűzés – „phasing-out” 

régiók). Keretösszege több mint 250 milliárd euró, a teljes keret 82 százaléka. 

 regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés: célja a konvergencia célkitűzés hatálya alá 

nem eső területek versenyképességének és vonzerejének javítása, a foglalkoztatás növelése. 

Keretösszege az időszakra közel 50 milliárd euró, 19 tagállam 168 régiója érheti el ezen forrásokat 

(ebből 13 olyan „phasing-in” régió, amely korábban az 1. célkitűzés alá tartozott). A kohéziós alapból 

15 tagország részesülhet. 

Brüsszeli szerződés. A 1948-as Brüsszeli szerződést az Egyesült Királyság, Franciaország, 

Belgium, Hollandia és Luxembourg közötti megállapodás gazdasági, szociális és kulturális 

együttműködésről, valamint kollektív önvédelemről. A szerződés lényegében kiterjeszti az előző 

évben Nagy-Britannia és Franciaország között született Dunkerque-i szerződésben vállalt 

kötelezettségeket. A szerződés fő célja a tagállamok kölcsönös védelme egy esetleges német 

agresszióval, illetve a Szovjetunió fenyegetésével szemben. A szerződést 50 évre kötötték, és alapjául 

szolgált az Észak-atlanti Szerződéses Szervezetnek (NATO), valamint a Nyugat-európai Uniónak 

(WEU).  

A szerződést Truman elnök is támogatta. A brüsszeli szerződés volt az első, a tagállamok 

közötti kölcsönös védelmet is magában foglaló szerződés a második világháború utáni Európában és 

az aláírók szándékai szerint biztosította volna a nyugat-európai államok védelmét a kommunizmus 

terjeszkedésével szemben. A kollektív védelem mellett kulturális és szociális együttműködést is 

előirányoztak, illetve szó volt egy "Tanácsadó testület" (Consultative Council) felállításáról is. A 

háború utáni Európa országai közötti védelmi együttműködése terén a brüsszeli szerződés a Nyugat-

európai Unió (WEU), illetve később a NATO előfutára volt. Utóbbitól annyiban különbözött, hogy 

csak európai országok vettek részt benne, illetve elsősorban a kiújuló német fenyegetéssel szemben 

védelem volt a szerződés célja. Ezzel szemben egy évvel később a NATO-t már az Egyesült Államok 

és Kanada részvételével hozták létre, miután az európai politikusok belátták, hogy a kontinens 

kettéosztottsága tartós lesz, biztonságukat pedig a kommunizmus terjedése jobban fenyegeti. 1948 

szeptemberében a brüsszeli szerződést aláíró országok egy katonai intézmény, a Nyugati Unió 

Védelmi Szervezete (Western Union Defence Organization) felállításáról döntöttek. A WU 

védelmi bizottsága a miniszterelnökök szintjén működött, illetve megalakult a WU egyesített 

vezérkara is, amelynek a közös védelmi hadműveleteket kellett irányítani. A brit Bernard 

Montgomery tábornokot nevezték ki a szárazföldi, tengeri és légierős parancsnokok bizottsága 



elnökének, amely a franciaországi Fontainebleau-ben kezdte meg működését. A szárazföldi 

haderőnem parancsnoka Jean de Lattre de Tassigny francia 18 tábornok, a légierő parancsnoka Sir 

James Robb brit tábornok és a haditengerészeti erők parancsnoka Robert Jaujard francia 

ellentengernagy lett. 1954. október 23-án londoni és párizsi konferenciák után Olaszországot és 

Nyugat-Németországot is felvették a Nyugati Unióba, amelyet egyúttal átneveztek Nyugat-európai 

Uniónak. A szerződés gazdasági, szociális és kulturális előírásai nem valósultak meg, a védelmi 

vonatkozásai pedig a NATO megalakulásával jelentéktelenné váltak.  

Párizsi szerződés  

A párizsi szerződést 1951. április 18-án írta alá Belgium, Franciaország, Hollandia, 

Luxemburg, az NSZK és Olaszország, ezzel létrehozva az Európai Szén- és Acélközösséget, amely 

később az Európai Unió egyik alkotóeleme lett. A szerződést Jean Monnet francia közgazdász 

dolgozta ki, az ötletet támogatta a német származású francia külügyminiszter, Robert Schuman.  

A szerződés 1952. július 23-án lépett életbe, és 2002. július 23-án járt le, pontosan 50 évig 

volt érvényben. 2002. július 23-án, az ESZAK megszűnésével kötelezettségei és jogai az Európai 

Közösségre szálltak. A szerződés nagy szerepet játszott a II. világháború utáni Európa békés 

egyesítésében. A háborúban egymással szemben álló országok dolgoztak közösen a szénbányászat és 

az acéltermelés, a készletek ellenőrzésében. Franciaország és Németország között Elzász-Lotaringia 

szén és vasérc készleteiért dúló hosszú háborúskodásnak lett ezzel vége. Római szerződés A római 

szerződés az a nemzetközi szerződés, amelyet hat nyugat-európai állam írt alá 1957. március 25-én 

Rómában, ezzel létrehozva az Európai Gazdasági Közösséget. A szerződés eredeti neve Szerződés az 

Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról. A maastrichti szerződés kivette a közösség és a 

szerződés nevéből a gazdasági jelzőt. Tehát a szerződés neve hivatalosan Szerződés az Európai 

Közösség létrehozásáról. Ugyanazon a napon egy másik szerződést is aláírtak, ez az Európai 

Atomenergia Közösséget hozta létre. A két szerződést együttesen római szerződéseknek is nevezik. 

Mindkettő 1958. január 1-jén lépett hatályba. Az eredeti szerződést többször is módosították későbbi 

megállapodások. A maastrichti szerződés 1993-as életbe lépése újabb lépés volt az európai integráció 

felé, ennek ellenére az Európai Unió intézményei döntéseinek többsége számára a római szerződés 

szolgáltatja a jogi alapot, ez maradt a közösségi jog legfőbb forrása.  

Maastrichti szerződés. A maastrichti szerződést (hivatalosan Szerződés az Európai Unióról) 

1992. február 7-én írták alá Maastrichtban az Európai Közösség (EK) tagjai és 1993. november 1-jén 

lépett hatályba, a Delors Bizottság idején. Az Európai Unió megalakulásához vezetett, a pénzügyi és 

politikai unióról szóló különböző tárgyalások eredménye volt. A szerződés tartalmazta az euró 

bevezetésének körülményeit, és itt jelenik meg az Unió három pilléres szerkezete.  

Az Európai Unió három tartópillére az Európai Közösségek (European Communities), a 

közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP) és a bel- és igazságügyi 

együttműködés (Justice and Home Affairs, JHA). Az első pillért az Európai Gazdasági Közösség, az 



Európai Szén- és Acélközösség és az Euratom alkotja. A második pillér alapja az Európai Politikai 

Együttműködés (European Political Cooperation, EPC), amelyet jelentősen kibővített a szerződés. A 

harmadik pillér elhozta a jogszabályok, az igazságszolgáltatás, a menedékjog, a bevándorlás 

összehangolását.  

Eredetileg az Európai Közösség főként a gazdasági és kereskedelmi ügyekkel foglalkozott. 

Az Európai Bizottságnak és az Európai Bíróságnak jelentős hatalom összpontosult a kezében, ezért 

függetlenek a tagállamok kormányaitól. Az Európai Parlamentnek, amelyet közvetlenül az Európai 

Közösség tagállamainak állampolgárai választanak, szintén számottevő politikai ereje volt. A 

fennmaradó ügyekben a tagállamok kormányai döntöttek. Ezt a rendszert közösségi módszernek 

hívták vagy szupranacionalimusnak. Sokan szerettek volna az Európai Közösségnek beleszólást adni 

a külpolitikába, a hadügyekbe és büntetőjogba. Azonban több tagállam túl kényesnek ítélte ezeket a 

területeket ahhoz, hogy 20 a közösség szabályozza és a közösség vezetésének nagyobb ereje legyen, 

mint az egyes államok kormányainak. Tehát egy kormányközi rendszert kell szerintük alkalmazni a 

nemzetek feletti helyett.  

Más államok féltették az államok feletti, független intézményeket (Európai Bizottság, Európai 

Bíróság, Európai Parlament). A három pilléres szerkezet elválasztja egymástól a gazdasági 

területeken meglévő hagyományos közösségi felelősséget és az új külügyi, katonai (második pillér) 

és bűnügyi hatásköröket (harmadik pillér).  

A szerződés az Európai Gazdasági és Monetáris Unióval kapcsolatban megállapította a főbb 

dátumokat:  

• 1998. december 31-éig létre kell hozni az Európai Központi Bankot, a Központi Bankok 

Európai Rendszerét, el kell dönteni, hogy mely tagállamok vezetik be az eurót, és rögzíteni kell az 

árfolyamokat  

• 1999. január 1-jén számlapénzként megjelenik az euró, közös monetáris politika gyakorlása  

• 2002. január 1-jén euró fizikailag is megjelenik a pénzforgalomban  

• 2002. február 28-áig a nemzeti valuták kivonása a forgalomból A szerződés megszabta az 

euró bevezetésének feltételeit is. Ezek az úgynevezett maastrichti konvergenciakritériumok:  

• A tagország inflációja legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legkisebb 

inflációval rendelkező ország inflációjának átlagát  

• Az államháztartás hiánya nem lehet nagyobb a GDP 3%-ánál  

• Az államadósság nem lehet nagyobb a GDP 60%-ánál  

• A valuta árfolyamának 2 éves periódusban stabilnak kell lennie egy meghatározott sávon 

belül (ERM)  

• A hosszú távú kamatszint 2 százalékpontnál jobban nem haladhatja meg a három legkisebb 

inflációval rendelkező ország kamatszintjeinek átlagát  

• Az eurót bevezető országok alkotják az eurózónát.  



• A szerződés életbe lépése [szerkesztés]  

A maastrichti szerződést 1992. február 7-én írták alá hollandiai Maastrichtban, ahol a végső 

tárgyalások folytak 1991 decemberében. A szerződés 1993. november 1-jén lépett életbe és azóta 

többször kiegészítették, módosították. A szerződés ratifikálása óriási nehézségek elé nézett néhány 

tagállamban. Egy franciaországi népszavazáson csak alig 51,05% támogatta, és Dániában elutasította 

az eredeti szerződést. Az Egyesült Királyságban a parlament végezte a ratifikációt, de a szerződés 

ellenzői majdnem legyőzték John Major kormányát. Sokak szerint ez a kormány bukását jelentette 

volna.  

Amszterdami szerződés. 1997. október 2-án aláírt amszterdami szerződés az európai 

integráció alapvető szerződéseinek egyike. A Európai Unió (EU) tagállamai 1996-ban kormányközi 

konferenciát hívtak össze a maastrichti szerződés felülvizsgálására. Az EU megteremtésével 

túlságosan nagy lépést tett az európai integráció, és szükség volt az intézményrendszer 

hatékonyságának 21 és demokratikus működésének újragondolására. Az EU keleti bővítése akár 10-

14 új tagot jelenthetett. Az amszterdami szerződés fontos előrelépéseket hozott a közös kül- és 

biztonságpolitika területén (közös stratégiák, konstruktív tartózkodás). A legjelentősebb haladást a 

bel- és igazságügyi együttműködés közösségiesítésében érték el. A menekültügyi és bevándorlási 

politikát, a külső és belső határellenőrzést, valamint az igazságügyi együttműködést polgári jogi 

ügyekben átemelték az Unió három pillére közül a harmadikból az elsőbe. A schengeni egyezményt 

beemelték az EU intézményi keretébe. A harmadik pillér fennmaradó részében pedig megerősítették 

a rendőri és bűnügyi együttműködést. Szintén említésre méltó, hogy Amszterdamban sikerült elérni 

a foglalkoztatási politika közösségi szintre emelését. A döntéshozatali és intézményi reformok 

területén azonban a szerződés csalódást keltett, a lényeges döntéseket ezen a területen lényegében 

véve elnapolták – ez az ún. „amszterdami maradék” (később egy kormányközi konferencia, a nizzai 

szerződés, az Európai Konvent és egy újabb kormányközi konferencia foglalkoznak még a kérdéssel).  

Nizzai szerződés. A Nizzai Szerződést 2001. február 26-án írták alá az Európai Unió akkori 

tagállamai, és 2003. február 1-jén lépett hatályba. Kiegészítette a Maastrichti Szerződést (az Európai 

Unióról szóló szerződést) és a Római szerződést (Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 

szerződést). A Nizzai Szerződés megújította az Unió intézményrendszerét, hogy az a tervezett 

bővítések után is működőképes legyen. Ezt az Amszterdami Szerződéssel akarták biztosítani, de 

annak megkötésekor nem jártak sikerrel. A hatályba lépés egy ideig kétséges volt, miután az ír 

népszavazás 2001 júniusában elutasította. A népszavazást egy évvel később megismételték, ahol a 

szavazók elfogadták a szerződést. A Nizzai Szerződés megváltoztatta a szavazás rendszerét a 

Tanácsban. Az új rendszerben a szavazás sikerességéhez szükséges:  

• a tagországok legalább felének (egyes kérdésekben kétharmadának)  

• a szavazatok legalább 74%-ának  

• a népesség legalább 62%-ának  



• az egyetértése.  

A Szerződés az Unió bővítése után 732-re emelte képviselői helyek számát az Európai 

Parlamentben, csökkentette az Európai Bizottság tagjainak számát. Elrendelte, hogy amint az Európai 

Unió tagállamainak száma eléri a 27-et, a biztosok száma kevesebb legyen a tagállamok számánál. A 

módosítás 27. tagállam csatlakozása utáni első Bizottság hivatalba lépésének időpontjától lép 

érvénybe. A Szerződés tartalmazott intézkedéseket az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó 

szerződés lejártának pénzügyi következményeivel kapcsolatban.  

Lisszaboni szerződés Típusa: Korábbi szerződéseket kiegészítő szerződés Megszövegezve: 

2007. október 18.-19. Aláírás dátuma: 2007. december 13. Aláírás helye: Lisszabon, Portugália 

Aláírók: Az Európai Unió tagállamai Életbelépés: 2009. december 1. Nyelvek: Az EU 23 hivatalos 

nyelve A lisszaboni szerződés, teljes nevén a „Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló 

szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról”, amelyet Lisszabonban, 

2007. december 13-án írtak alá, az Európai Unió (EU) működését tette hatékonyabbá az 

alapszerződések korábbi változatai módosításával. A szerződés kinyilvánított célja volt, hogy 

„lezárják az amszterdami szerződéssel és a nizzai szerződéssel megkezdett folyamatot, amely arra 

irányul, hogy megerősítse az Unió hatékonyságát és demokratikus legitimitását, valamint javítsa 

egységes fellépését”.  

A lisszaboni szerződéssel bevezetett főbb változtatások közé tartozott a minősített többségi 

szavazások számának növelése az EU Tanácsában, az Európai Parlament megnövelt szerepe a 

döntéshozásban, a pillérrendszer megszüntetése, új tisztségek létrehozása (az Európai Tanács elnöke 

és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) egy egységes álláspont 

képviseletének megkönnyítésére. A lisszaboni szerződés 2009. december 1-jén lépett életbe. Az EU 

működésének felülvizsgálata, különösen a 2004-es, tíz taggal való kibővülés után egyre esedékesebbé 

vált, ezt jelezte a nizzai szerződés mellé fűzött nyilatkozat 2001-ben. A nizzai megállapodások 

lehetővé tették az EU bővítését 27 tagra, a szavazási rendszer megújításával.  

A Laekeni Nyilatkozat, amelyet 2001-ben hirdettek meg, elindította az alkotmányozási 

folyamatot. Felállította az Európai Konventet, amelyet a korábbi francia elnök, Valéry Giscard 

d'Estaing vezetett, és szerepe volt, hogy egy európai alkotmányt dolgozzon ki a tagállamok közti 

párbeszéd menedzselésével. Az Európai Alkotmány végső szövegét 2004 nyarán, egy EU-csúcson 

fogadták el, Írország EU-elnöksége alatt. Az Alkotmányt, amelyet minden tag elfogadott, egy 

ünnepség keretében írták alá 2004. november 29-én. Mielőtt életbe lépett volna – ezt 2006. november 

1-jére tervezték – át kellett esnie a ratifikációs folyamaton. Ez minden országban mást jelentett, 

függően hagyományaitól, alkotmányának előírásaitól, és a politikai szándékoktól. Az Alkotmányt 

2005-ben a népszavazás formáját választó Franciaország és Hollandia visszautasította. Miközben a 

tagországok többsége – parlamenti úton – ratifikálta az okmányt (bár Spanyolország és Luxemburg 

népszavazáson hagyta jóvá), a ratifikációhoz szükséges lett volna minden tagállam hozzájárulása, 



ezzel világossá vált, hogy nem tud életbe lépni. Ezután az EU vezetői egy időre pihentették az ügyet, 

és átgondolták a „hogyan tovább” kérdését. Ez végül a tervezett Európai Alkotmány kudarcát 

jelentette.  

Még a Berlini Nyilatkozat előtt európai politikusok tömörülése, az ún. Amato-csoport, melyet 

Barroso bizottsága is támogatott, nem hivatalosan azon dolgozott, hogy átírja az 

Alkotmányszerződést. 2007. június 4-én a csoport francia nyelven közzétette munkáját – az 

Alkotmány 448 bekezdésének 63 000 szavát 70 bekezdésre és 12 800 szóra redukálták.  

Az Európai Unió jelképei. Az európai zászló. Ez tehát az európai zászló, amely nem csupán 

az Európai Unió jelképe, hanem Európa népeinek szélesebb értelemben vett egységét és identitását is 

szimbolizálja. Az aranysárga csillagok által alkotott kör az európai népek közötti szolidaritást és a 

harmóniát jelképezi. A csillagok száma és a tagállamok száma között nincs összefüggés. Azért 

szerepel 12 csillag a zászlón, mert a 12-es szám ősidők óta a tökéletesség, a teljesség és az egység 

jelképe. Éppen ezért az Unió bővítéseitől függetlenül a zászló nem változik. A zászló története 1955-

ig nyúlik vissza, amikor még csak a mai Európai Unió csak az Európai Szén- és Acélközösség elődje 

létezett mindössze 6 tagállammal. A különálló és több tagállamot számláló Európa Tanácsot azonban 

évekkel korábban hozták létre azzal a feladattal, hogy küzdjön az emberi jogokért és támogassa az 

európai kultúrát. Az Európa Tanács sokáig gondolkozott azon, hogy milyen jelképet válasszon 

magának. Végül viták sorozata után fogadta el a ma is használatos, kék alapon kör alakban 

elhelyezkedő 12 aranysárga csillag tervét.  

Számos nép hagyományvilágában a 12-es szám a tökéletesség szimbolizálása mellett utal az 

év hónapjaira és az óralap számaira is. A kör pedig egyebek között az egység szimbóluma. 

Megszületett tehát az európai zászló, az európai népek közötti ideális egység jelképe. Az Európa 

Tanács fogadja el a zászlót saját jelképének, majd 1983-ban az Európai Parlament megszavazta a 

zászló európai uniós jelképpé emelését. Végül 1985-ben a zászlót valamennyi uniós tagország állam- 

és kormányfője az Európai Unió - akkoriban Európai Közösségek - hivatalos emblémájaként fogadta 

el. A zászlót 1986 eleje óta használja valamennyi európai intézmény. Az európai zászló az Európai 

Bizottság, az Unió végrehajtó szervének egyetlen jelképe, míg a többi intézmény és testület az európai 

zászló mellett egyéb saját jelképpel rendelkezik.  

Az Európai Unió Himnusza  

Ez a himnusz nem csupán az Európai Unió, hanem a tágabb értelemben vett Európa himnusza 

is. A dallam Ludwig van Beethoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájából származik. A szimfónia 

utolsó tételében Friedrich von Schiller 1785-ös versét, az Örömódát zenésítette meg Beethoven. A 

vers Schiller idealista látomását fejezi ki az emberek között kialakuló testvériségről - s e látomást 

Beethoven is osztotta. 1972-ben az Európa Tanács (amelynek nevéhez köthető az európai zászló 

megalkotása is) himnuszának fogadta el Beethoven Örömódáját. A híres karmestert, Herbert von 

Karajant kérték fel, hogy írjon három hangszeres kíséretet - zongorára, fúvós hangszerekre és 



szimfonikus zenekarra. Szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén, e himnusz az Európában hirdetett 

szabadság, béke és szolidaritás ideáljait fejezi ki.  

Május 9. mára európai szimbólummá vált (Európa Nap), amely az EU zászlójához, 

himnuszához és az egységes valutához (az euro) hasonlóan az Európai Unió politikai egységét 

jelképezi. Ezen a napon Párizsban, egy egész Európát elnyelő harmadik világháború veszélyének 

fenyegető árnyékában, Robert Schuman francia külügyminiszter a sajtó előtt felolvasta azt a 

nyilatkozatot, melyben felhívta Franciaországot, Németországot és más európai államokat, 32 hogy 

egyesítsék szén- és acéltermelésüket, ezzel megteremtve az "európai szövetség első konkrét alapjait". 

Mivel tehát az egész folyamat ezzel a nappal vette kezdetét, az EU vezetői 1985-ben, a milánói 

csúcstalálkozón úgy határoztak, hogy "Európa Napja" május 9-én kerüljön megünneplésre.  

Az Euró  

1999. január 1-jei bevezetésével az euro több mint 300 millió európai lakos közös 

fizetőeszköze lett. Az első három évben számlapénzként, tehát csupán számviteli célra használták, 

például elektronikus fizetés során. Készpénzként csak 2002. január 1-jén vezették be, ekkor váltotta 

fel – rögzített átváltási árfolyamon – a nemzeti bankjegyeket és érméket, így például a belga frankot 

és a német márkát. Az eurobankjegy és az euroérme ma már az Európai Unió 27 tagállama közül 17-

ben, továbbá az euroövezet országaihoz tartozó vagy kapcsolódó tengerentúli kirendeltségeken, 

területeken és szigeteken törvényes fizetőeszköz. Ezek alkotják az euroövezetet.  

A mikroállamok (Monaco, San Marino, Vatikánváros) az Európai Közösséggel kialakított 

hivatalos megállapodás alapján szintén euróval fizetnek. Andorra, Montenegró és Koszovó hivatalos 

megállapodás nélkül ugyancsak átvette a közös pénzt.  

Így 2002 óta az euroövezet nemzeti központi bankjai teljesítik az eurobankjegyek bizonyos 

címleteire vonatkozó teljes éves előállítás meghatározott részét. A megállapított rész előállítási 

költségeit az adott bank viseli. A logisztikai készletet rendesen a következő célra használják fel:  

• a forgalomból kivont hibás (gyenge minőségű) bankjegy cseréje;  

• az előre látott forgalomnövekedésből származó igény kielégítése;  

• a szezonális keresletingadozás kielégítése; és  

• a központi bankok közötti bankjegyszállítás optimalizálása.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AZ EURÓPA-GONDOLAT A GYAKORLATBAN: ÖSSZEGZÉS 

 

Az európai integráció feltárásához három tudományterület irányából juthatunk el: a 

jogtudomány, a közgazdaságtan és a politikatudomány felől. Аz integrációval kapcsolatos gazdasági 

alapfogalmakat, valamint a politikatudomány – elsősorban a nemzetközi politika – vonatkozó 

fogalmait ismertettük. A föderalizmus a második világháborút a nemzetállam konfliktusaiból 

levezető dühből fakadt: ha a nemzetállam ilyen mértékű pusztításra képes, akkor szüntessük meg, 

hozzunk létre egy nagyobb, a békét garantálni képes egységet. A funkcionalizmus és a 

neofunkcionalizmus az ötvenes években, tanulva a föderalizmus kudarcából, már nem a végcélra, 

hanem a folyamatra koncentrált: kezdjük el a szoros együttműködést egy-egy szakpolitikai területen, 

és az együttműködés szükségképpen kiterjed majd más szakpolitikai területre is (spillover). A 

kormányközi elméletek akkor bukkantak fel, amikor a hatvanas években egy tagállam 

(Franciaország), sőt egy politikus (de Gaulle) képes volt blokkolni az egész szervezet 

működőképességét. A többszintű kormányzás elméletemely szerint egyik szereplő (a közösségi szint, 

illetve a tagállamok) sem kizárólagos alakítója az integrációs folyamatnak, a nyolcvanas évek végén 

bukkant fel, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi együttműködés területei különböző logika 

szerint működhetnek. (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

A Maastrichti Szerződés pilléres szerkezetében az első, az EK-pillér több szempontból 

szupranacionális jellegű, míg a második és a harmadik pillér kizárólag a kormányközi, azaz a 

tagállamok főszerepét biztosító módszerekkel működik. Meggyőződésünk, hogy az egyes 

korszakokban eltérő intenzitással, de jelen volt mind a neofunkcionalizmus (spillover), mind pedig a 

kormányközi elem. Tagadhatatlan, hogy a hatvanas-hetvenes években a tagállamoké volt a főszerep, 

a Tanácsban túlnyomórészt egyhangúlag fogadták el a jogszabályokat. A Jacques Delors nevével 

fémjelzett korszakban, a nyolcvanas-kilencvenes években ugyanakkor számos jelét találhatjuk meg a 

funkcionalista spillover jelenségnek – például az egységes piac programja azon egyszerű 

intézkedéssel, hogy a belső határokat fel kell számolni, számos egyéb politikának (menekültügy, 

vízumpolitika, Schengen stb.) vált kiindulópontjává. 

Bár a mai értelemben vett európai integráció történetének kezdőpontját általában 1945-re 

szoktuk datálni, az európai egység gondolata ennél sokkal régebbi. Már az ókori görög poliszok 

rendszerében is voltak jelei az integrációs törekvéseknek, s a középkorban is újra és újra felmerült az 

európai széttagoltság megszüntetésére való törekvés, melynek három alapvető oka van.  

Egyrészt, az európai egység biztosíték lehetett volna az egyes országok, politikai egységek 

közötti fegyveres konfliktusok megelőzésére, a békére, melyre oly sokan áhítoztak évszázadokon 

keresztül. Másrészt, Európát gyakran fenyegették kívülről érkező támadások (tatárok, törökök stb.), 

amelyek kivédéséhez az Európán belüli békés viszonyok és a hatékony együttműködés volt (lett 



volna) szükséges. Harmadrészt, voltak olyan időszakok Európa történetében, amikor az európai 

egységgondolat a hatékony területszerzést próbálta elősegíteni (keresztes háborúk). Az európai 

egységgondolat a 20. századot megelőzően sokszor társult más eszmékkel, fogalmakkal. A 

középkorban az európai integráció eszméje leginkább a kereszténység gondolatkörével fonódott 

össze (Respublica Christiana). (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

Később a föderalizmus általános elveinek meghatározásával keveredett (Sully, Saint-Pierre, 

Saint-Simon). A közép-európai térségben pedig nem elsősorban az össz-európai egységre 

koncentráltak a gondolkodók, hanem a regionális egység megteremtésére is (Palacky, Eötvös, 

Kossuth, Naumann). A 20. század elején az első világháborút követően politikusok és gondolkodók 

egyaránt az integrációs gondolatban találták meg a konfliktusmegelőzés célravezető módszerét. A 

Népszövetség volt az első olyan globális szervezet, amely megpróbált fórumot teremteni a 

nemzetközi konfliktusoknak, de nem bizonyult hatékonynak.  

Coudenhove-Kalergi gróf megfogalmazta a veszélyeket, amelyeknek elhárításában egyedül 

az európai egység segíthetett volna. Mozgalmat is szervezett ennek érdekében, de áttörést elérnie nem 

sikerült. Aristide Briand francia külügyminiszter a magas diplomácia szintjére emelte az 

egységgondolatot a Népszövetségben előterjesztett javaslatával. Az integrációs eszme tehát az első 

világháború után koncentráltan volt jelen Európában, de mégsem sikerült áttörést elérni: a harmincas 

években fellángolt a nacionalizmus, s az évtized végén kitört a pusztító második világháború. A 

háború alatt megszerveződött ellenállási mozgalmak szintén az európai egységben, sőt, az európai 

föderáció megteremtésében látták a jövőt. Ha nem is föderáció, de az európai egység a második 

világháború után igazi esélyt kapott: a nagyhatalmak, a vezető európai hatalmak, s a gazdasági logika 

egyaránt abba az irányba mutatott, hogy eljött az integrációs gondolat gyakorlatba történő 

átültetésének az ideje.  

A II. világháború után Nyugat-Európának meg kellett birkóznia a háborús pusztítás utáni 

újjáépítés, a gyarmati rendszer felbomlása, a kontinens közepén fekvő megszállt Németország és a 

kibontakozó hidegháború kihívásaival. A korábban elméleti szinten, illetve elvetélt politikai 

kísérletekben megjelenő integrációs eszme ebben a válságos időszakban Nyugat-Európa számos 

problémájára kínált megfelelő megoldást, s a térség felszabadítója, az Amerikai Egyesült államok is 

támogatta. Az integrációs folyamat három fő csapáson indult meg: a biztonságpolitika, a gazdaság és 

a politika területén egymással párhuzamosan. A biztonságpolitikai integráció a háború után 

közvetlenül elsősorban egy esetleges német agresszió kivédése ellenében indult el. Hamarosan 

kiderült azonban, hogy a legfőbb fenyegetés nem a széttagolt Németország, hanem a Szovjetunió 

részéről veszélyezteti a térséget.  

A hidegháború 1947-es elindulása után a szovjet agresszió a berlini blokádban teljes valójában 

megmutatkozott, az Egyesült államokat arra a lépésre késztette, hogy tevőlegesen is vegyen részt 

Nyugat-Európa biztonságának megteremtésében. A NATO 1949-es megalakulása azonban nem zárta 



le a térség biztonsági rendszerének kialakulását: a frissen kettéosztott Németország nyugati fele 

továbbra is korlátozott szuverenitással, a szövetségi rendszeren kívül várta az ötvenes évek 

fejleményeit. A gazdasági integráció indulása szintén a hidegháborúhoz köthető: a Truman-doktrína 

gazdasági csomagjának tekinthető Marshall-terv elosztására alakult meg 1948-ban az OEEC, melytől 

az integráció elkötelezett hívei az integrációs folyamat kiteljesedését várták. Nem így történt: a 

szervezet 18 tagállama túl soknak és túl heterogénnak bizonyult a hatékony együttműködés 

kialakítására. Így, bár az OEEC feladatát teljesítette, nem vált a későbbi integrációs folyamat 

kiindulópontjává.  

A II. világháború alatt és után fellángoló föderalista lendület az 1948-ban megrendezett Hágai 

Kongresszuson csúcsosodott ki. A klasszikus politika – amely a diplomáciai együttműködés 

formájában volt jelen – azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az Európa Tanács 

korlátozott hatáskörű, elsősorban az emberi jogok és a kultúra területén tevékenykedő kormányközi 

jellegű intézménnyé vált, s ezzel óhatatlanul az integrációs folyamat fősodrán kívülre került. 

Különösen (Nyugat)-Németország ellenőrzése érdekében – Franciaország erőteljesen szorgalmazza 

a nemzetek feletti együttműködést. Az Európa Tanács kialakításának tapasztalatai pedig 

megmutatták, hogy Nagy-Britannia, ha egyáltalán érdeklődik az európai együttműködés iránt, akkor 

azt csakis kormányközi alapon tudja elképzelni. (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

Az ötvenes években a három szálon (védelempolitika, politika, gazdaság) elindult 

integrációs folyamatban nyilvánvalóvá vált a gazdasági integráció primátusa. A politikai 

integrációval az alapvetően kudarcot jelentő Európa Tanács után nem is próbálkoztak, az európai 

regionális katonapolitikai együttműködés pedig az Európai Védelmi Közösség bukása miatt 

ellehetetlenült. A sikert egyedül a gazdasági integráció jelentette, annak is ágazati, funkcionális 

változata: egyes gazdasági területeken (bár egyre csökkenő mértékben, de mégiscsak) 

szupranacionális módszerekkel való együttműködés volt hivatott biztosítani egyrészt a gazdasági 

felemelkedést, másrészt pedig a tartós békét.  

Az integrációs logika szerint amenynyiben a tagállamok gazdaságait egymáshoz láncolják, 

irracionális és lehetetlen is lesz az egymás elleni katonai fellépés. A Montánuniót még erősen a 

szupranacionális együttműködés logikája alapján alakították ki. A Római Szerződés által létrehozott 

intézményrendszer a kormányköziség–szupranacionalizmus dichotómiában további elmozdulást 

jelentett a kormányköziség felé. Ez a megállapítás elsősorban abból következik, hogy a közösségi 

érdekeket megjelenítő. A hatvanas évek azonban – ahogy látni fogjuk – mégiscsak a kormányköziség 

további térnyerését hozták: De Gaulle ténykedése a francia érdekek maradéktalan érvényesítése 

érdekében ebbe az irányba tolta a Közösség működésének az elveit. A Római Szerződés 

gazdaságfilozófiai szempontból érdekes kettősségre hívta fel a figyelmet. Megszületésétől egészen 

az 1970-es években bekövetkezett gazdasági válságig a tagállamokban a John Maynard Keynes 



nevéhez fűződő, beavatkozó, jóléti állami gazdaságpolitika volt a jellemző. (Európa utazasa. Arató 

Krisztina – Koller Boglárka) 

Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása azonban a gazdasági liberalizmus szemléletét 

tükrözte. A Római Szerződés célkitűzésként meghatározott vámunió, majd a közös piac 

megvalósítása a kereskedelmi és egyéb korlátok lebontását és a verseny fokozását segítette elő. Míg 

a tagállami nemzetgazdaságokban keynesi kereslet-teremtő gazdaságpolitika folyt, az integráció 

szintjén a kezdeti időszakban liberalizáció és dereguláció érvényesült.  

A Római Szerződés 11 pontban foglalta össze a megvalósítandó intézkedéseket: 

1. vámok és mennyiségi korlátozások (kvóta) megszüntetése; 

2. közös vámtarifa és kereskedelempolitika harmadik országok felé; 

3. a személyek, szabad áramlása, a munkavállalás szabadsága, a tőke szabad áramlása; 

4. közös politika a mezőgazdaságban; 

5. közös fuvarozási politika; 

6. közös versenypolitika; 

7. gazdaságpolitikák összehangolása; 

8. jogalkotás közelítése; 

9. dolgozók munkalehetőségeinek javítása, Európai Szociális Alap létrehozása; 

10. Európai Beruházási Bank létesítése; 

11. tengerentúli országok társulása. 

A Római Szerződés a fenti pontok megvalósítására az 1958-1973-as időszakra tűzte ki. 

1992. február 7. Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés aláírása. 

Az integráció mélyülésének második legfontosabb lépcsőfoka az Európai Unióról szóló Maastrichti 

Szerződés aláírása. A Szerződés ún. fő "pillérei": 

I. pillér: A Római Szerződés továbbfejlesztése a gazdasági és pénzügyi unió és a közösségi 

politikák területén, az európai állampolgárság intézményének erősítése és a közösségi intézmények 

reformja. A dokumentum egyik legfontosabb része a gazdasági és monetáris unió (EMU) felé vezető 

lépések kijelölése. Ennek létrehozása három lépést foglal magában: 1. a tőke- és pénzpiacok teljes 

liberalizálása (1994-ig); 2. az EU-n belüli konvergencia erősítése, a gyengébb tagállamok 

felzárkóztatása (segítséget nyújtott ehhez a közösségi regionális politika támogatásai); 3. az EMU 

létrehozása és a közös pénz (ecu illetve később euró) bevezetése azon országokban, amelyek teljesítik 

az ún. konvergencia-kritériumokat, amelyek az inflációs rátára, a kamatlábra, a költségvetési 

deficitre, az államadósságra és az árfolyam-stabilitásra vonatkozóan határoztak meg 

követelményeket. 

II. pillér: Közös külpolitika és közös biztonságpolitika megteremtése. 

III. pillér: Fokozott együttműködés az igazságszolgáltatás és a belügyek területén (pl. a 



menedék- és bevándorlási politikában, a kábítószer-függőség és a nemzetközi visszaélések 

leküzdésében, a vámügyi, rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködésben). 

1995. március 26. A Schengeni Egyezmény hatályba lépése. 

A Schengenben megkötött egyezmény célja az ellenőrzések fokozatos felszámolása a 

tagállamok közötti belső határokon. 1995-ben a határellenőrzések megszüntetését rögzítő 

nyilatkozatot mindössze 7 tagállam írta alá. Az Egyezmény főbb pontjai a következők: 

- nincs személyi ellenőrzés a belső határokon, a külső határokon (illetve a repülőtereken) viszont 

szigorúbb az ellenőrzés. 

- a vízum- és tartózkodási politika részleges harmonizációja, közös menedékpolitika. 

- a rendőri erők együttműködése révén a határon túli üldözés is lehetővé válik. 

Amíg az 1958 előtti egységmozgalmat főképp az Európán kívüli erők, vagyis a világpolitika 

hidegháborús hatalmi viszonyai befolyásolták. A vámuniót határidő előtt sikerült megvalósítani, 

azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy a közös piac megteremtéséhez még további erőfeszítések 

kellenek. Az évtized szakpolitikája a közös agrárpolitika megvalósítása kapcsán bemutatott 

alkufolyamat jó példája volt annak, hogy még egy a világpiaci mechanizmusoktól teljesen elszakított 

politika is keresztülvihető agresszív lobbitevékenység és kormányközi egyeztetések révén. Az EGK 

önmeghatározása szempontjából ez az évtized azonban azzal a kihívással is szolgált, hogy az EFTA 

mint versenytársszervezet működött az Európai Gazdasági Közösség mellett párhuzamosan. Az 

integrációs intézményrendszer az 1965-ös Egyesülési Szerződés következtében egyszerűsödött, a 

hatok összevonták a három közösség végrehajtó szerveit, és ezzel együtt az elnevezés is megváltozott: 

Európai Gazdasági Közösségekről Európai Közösségekre.  

Az ESZAK intézményrendszerében még megjelenő szupranacionalizmus az évtized végére 

fokozatosan háttérbe szorult, és a létrehozott struktúra a kormányköziség felé tolódott el. Ennek 

ellenére a Monnet és Schuman által megfogalmazott nemzetek felettiség nem tűnt el végleg az 

európai politikából, hiszen mindig lesznek személyek vagy intézmények, akik/amelyek ezt 

képviselik. Az 1960-as években ilyen személy volt Walter Hallstein, az Európai Bizottság elnöke, aki 

már egy európai kormány létrejöttét vízionálta a Bizottságban. Az intézmények közül ilyen volt az 

Európai Bíróság, amely a különböző jogesetekben hozott ítéleteiben fokozatosan nyirbálta a 

tagállamok nemzeti szuverenitását, és építette ki az autonóm közösségi jogrendet. A hatvanas évek a 

bővítés szempontjából is új kihívások elé állította a hatok viszonylag zárt „klubját”. A társulni, illetve 

csatlakozni kívánó tagállamok megkeresései kapcsán először szembesültek azzal, hogy dönteniük 

kell, hogy kiket és milyen szempontok alapján engednek be a tagjaik közé.  

A brit csatlakozás kapcsán egy olyan vitatéma is megszületett – a bővítés versus mélyítés, 

amely a mai napig megteremti a keretét a csatlakozások körüli dilemmák mérlegelésének. 

mindazonáltal a Közösség kapujánál sorban állók körének fokozatos növekedése egyre inkább annak 



a jele volt, hogy a hatok által elért sikerekből mások is részesülni szeretnének. Az új tagok felvételére 

azonban még a hetvenes évek elejéig várni kell. (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

A hetvenes évek az útkeresés időszaka az európai integráció történetében. Az európai 

egységmozgalom résztvevői a „Merre tovább?” kérdésre keresték a válaszokat. E kérdés 

feltevésének, voltak külső okai, mint az olajválság, a világgazdasági recesszió és a nemzetközi 

pénzügyi rendszer összeomlása, valamint belső indítékai is, hiszen az Európai Közösség 

továbbfejlődésének irányvonalai nem, vagy csak utalások szintjén voltak megtalálhatók az alapító 

szerződésekben. A Werner-terv azonban túlzottan ambiciózusnak bizonyult, az időzítés sem volt túl 

szerencsés, és a Bretton Woods-i rendszer összeomlásával lekerült a napirendről. Ennek ellenére az 

évtized végén mégis sikerült útjára indítani a kevésbé nagyra törő, de jobban megvalósítható EMS-t, 

amely fontos lépcsőfok a GMu megvalósításához.  

A hetvenes évek az EK kapuinak a kinyitását is jelentette. Nagy-Britanniával, Írországgal, 

Dániával kilenc tagúra bővült az Európai Közösség, és az EK számos nyugat-európai és Európán 

kívüli állammal létesített kereskedelmi kapcsolatot. Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, 

hogy ez az az időszak, amikor az Európai Közösség felismerte, hogy intézményei és politikái 

legitimitásához az európai polgárok támogatására és részvételére is szüksége van. Az európai egység 

üzeneteinek el kell érnie az egyénekig. Az Európai Parlament első közvetlen választása 1979-ben 

ennek megvalósításában hatalmas lépést jelentett. (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller 

Boglárka) 

A nyolcvanas évek végére a Közösség alapvetően megváltozott. Bár tulajdonképpen nem 

történt más, mint a Római Szerződések eredeti rendelkezéseinek megvalósítása – vagyis a közös 

(egységes) piac kialakítása –, fontos új értékek kerültek a Közösség látókörébe. A gazdasági 

hatékonyságon túl a szociális értékek és a szolidaritás is megjelentek a horizonton. A közös politikák 

száma az eredetileg tervezetthez képest jócskán megnövekedett. Az új döntéshozatali eljárásokkal a 

döntéshozatal is bonyolultabb lett. A fejlődés ellenére azonban az intézményrendszer alapvető 

természete nem változott meg: Európát még mindig az elit „konstruálta”.  

A tagok számának növekedése mennyiségi és minőségi változást egyaránt hozott. Az új 

konstrukció konszolidálására azonban alig volt idő. Jacques Delors az Egységes Európai Okmányt 

előkészítő kormányközi konferenciát megnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy a tárgyalófeleknek 

olyan politikai szerkezetet kell kialakítaniuk, amely hoszszú távra működőképessé teszi az Európai 

Közösség együttműködését, hiszen lehet, hogy 2000-ig nem kerül sor ilyen konferencia 

összehívására. Nem lett igaza: a nemzetközi politikai események következtében a kilencvenes 

években újabb szerződésmódosítások történtek. Ezekről szól a következő fejezet. (Európa utazasa. 

Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

A szerződés ratifikációja körüli viták és a népszavazásokon Dánia első körben adott nemleges, 

valamint Franciaország „szerény igen” voksa megmutatták, hogy az Európai unió súlyos legitimitási 



problémákkal küzd. Az uniós állampolgárság meghirdetése, az unió polgárközelibbé tétele, az 

egyének számára fontos ügyek – a fogyasztóvédelem, az egészségügy, a foglalkoztatáspolitika, a 

szociálpolitika és az oktatáspolitika – bekerülése az alapszerződésekbe a legitimációs válság 

felismerésének a jele volt. Gazdasági szempontból az Európai uniónak 1993 elejére sikerült 

megvalósítania a határok nélküli belső piacot, amely közelebb hozta egymáshoz a tagállamok 

gazdaságait, és élénkítette az Eu-n belüli kereskedelmet.  

A kilencvenes évek legjelentősebb gazdaságicélkitűzése a gazdasági és monetáris unió 

megvalósítása volt. A gazdasági recesszió, az Európán végigsöprő valutaválság, valamint a növekvő 

munkanélküliség sem teremtett megfelelő környezetet a GMu megvalósításához, de a részt vevő 

tagállamok mégis rendületlenül haladtak a kijelölt úton az egységes valuta megteremtése felé. A 

közös kül- és biztonságpolitika megteremtéséért a Maastrichti és Amszterdami Szerződésekben tett 

erőfeszítések, az intézményrendszer demokratizálása irányába ható lépések (pl. az Európai Parlament 

jogalkotói hatáskörének az erősítése) és a menekültügy, a bevándorláspolitika, valamint a polgárjogi 

ügyekben történő igazságügyi együttműködés közösségi kompetencia alá vonása mind egy közös, a 

világban is egységes hangú politikai entitás kialakulása felé mutató kezdeti lépések voltak.  

A német egység új geopolitikai értelmezést adott az Eu-nak azzal, hogy „keletebbre tolta”, 

kontinentálisabbá tette az integráció centrumát. Ezzel együtt a francia–német együttműködésre építő 

tengely a németek javára jelentősen kibillent egyensúlyi helyzetéből. Az alapító atyák egységes 

Európa-koncepciója is differenciálódott a kilencvenes években. A sorozatosan alkalmazott opt-outok 

és a flexibilitás klauzula meghirdetése azzal a következménnyel járt, hogy az egységfolyamat 

többsebességessé vált, vagyis megteremtődött a lehetőség arra, hogy a tagállamok egyes ügyekben 

szorosabb vagy lazább együttműködést valósítsanak meg. Az 1963 óta társult és tagságért folyamodó 

Törökország esetében e kérdésnek különös jelentősége volt, és ez a kérdés az új évezred bővítési 

vitáiban sem veszti el aktualitását. (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

A kétezres évek első évtizede az integráció történetének nem a legfelemelőbb időszaka volt. 

Az Európai unió mindvégig az új évezred két legjelentősebb kihívására – a keleti bővítésre és a saját 

önértelmezésére – kereste a válaszokat. A huszonhét tagúvá vált Unió gazdasági, politikai és 

társadalmi szempontból is teljesen átalakította az Eu arculatát, a régiek részéről a „befogadás” az újak 

részéről a „megérkezés” sem bizonyult könnyű feladatnak. A Lisszaboni Stratégia két felvonása az 

előbbire, az alkotmányozási folyamat az utóbbira példa. A Liszszaboni Stratégia eredményeit 

elsöpörte a 2008-ban kitört globális pénzügyi és gazdasági válság, és a tervezett felzárkózás elmaradt. 

Az alkotmányozás és a Lisszaboni Szerződés elfogadásának elhúzódó folyamata jelezte, hogy az Eu 

intézményi és politikai konstrukciója körül nincs konszenzus: a közös nevezőt kínkeservesen sikerült 

megtalálni. 

Az alapító atyák, Jean Monnet és Robert Schuman által megálmodott nemzetek feletti 

konstrukció (Montánunió) olyan régi ellenségekből csinált együttműködő partnereket, mint 



Franciaország és Németország. Az alapító atyák eredeti elképzelése, az európai föderáció létrehozása 

akkor még korai volt, de a hat alapító tag, és az azóta huszonnyolc főre bővült Európai Közösség, 

majd Európai unió újabb és újabb szakpolitikák működtetését emelte közösségi szintre, és mélyítette 

el az együttműködést. A második világháború után az európai integráció mentette meg Európát saját 

magától, a pusztító nacionalizmustól, az európai államok ellenségeskedésétől, az agressziótól, amely 

a gazdasági növekedés és a jólét gátja is volt egyben.  

Olyan időszakot, amikor a szélsőséges ideológiák, és a populizmus oltárán feláldozhatók a 

korábban tabunak tekintett európai normák. De vajon hogyan került Európa ebbe a helyzetbe? 

álláspontunk szerint a globális gazdasági és pénzügyi válság Európába történő begyűrűzése előtt is 

válságban volt az Európa-konstrukció. A globális válság azonban még inkább felszínre hozta, 

súlyosbítot amúgy sem megoldott kérdéseket. A 2007-ben a Római Szerződések 50. évfordulója 

alkalmából kiadott ünnepi nyilatkozatban szereplő kihívások ma is az Unió kihívásai. 

A kihívásokat tehát nem a 2008-as globális válság eredményezte, már korábban is megvoltak. 

Sőt, egyes, már a fentiekben felsorolt területeken, olyan új típusú biztonságpolitikai kockázatok is 

jelentkeztek, melyekre az Uniónak szintén válaszolnia kell: ilyen a migránsok számának 

exponenciális növekedése, a szélsőséges – elsősorban iszlamista – terrorakciók az Unió 

tagállamaiban, vagy a 2014-ben ukrajnában, Európa földrajzi határain belül kitört háború, és 

Oroszország nagyhatalmi politizálásában bekövetkezett fordulat. A régi tagállamok tartottak a 

bővítés intézményi következményeitől (hogy csaknem harminc tagállammal nem lesz működőképes 

az Unió intézményrendszere), valamint a gazdasági következményektől is (hogy a korábban nem 

tapasztalt gazdasági fejlettségbeli különbségek meg fogják bénítani az Uniót).  

A mindennapok politikai retorikájának részévé vált a kiválás, kilépés lehetősége is, mind az 

Egyesült Királyság, mind Görögország lehetséges exitje vagy a felfüggesztett izlandi csatlakozás 

kapcsán. Így az Unióban ma a több szinten is megjelent törésvonalak enyhítése, megszüntetése is 

fontos kihívásként jelentkezik. A kilencvenes évek elején a maastrichti kormányközi konferencia 

előtt hasonló volt a légkör. A tét akkor az volt, hogy egy új nagyprojekt létrehozásával és az integráció 

alapjainak átértékelésével képes-e Európa felülkerekedni a passzív és sokszor szkeptikus légkörön.  

A Gazdasági és Monetáris unió maastrichti receptje csak nevében tartalmazta a gazdasági 

uniót, és a ratifikáció nehézségei is megmutatták, hogy sokan elpártoltak a közös Európa projektje 

mellől. A valódi GMu megvalósítása érdekében tett, föderatív lépések ebbe az irányba vezetik az Eu-

t.. A magasabb fokú integráció, a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósítása a többsebességes 

integráció megerősítését is eredményezi, hiszen a tizenkilenc tagú eurózóna tagállamaira más 

szabályok és valószínűsíthetően egyre inkább különálló intézményrendszer vonatkozik, mint az 

övezeten kívüli kilenc tagállamra. (Európa utazasa. Arató Krisztina – Koller Boglárka) 

 

 



FOGALOMTÁR 

 

Kellogg-Briand-paktum. 1927 júniusában Aristide Briand az akkori francia külügyminiszter 

azt szeretette volna elérni az USA-nál, hogy garantálja Franciaország határainak a sérthetetlenségét. 

Mivel ez nem állt az Egyesült Államok érdekében, ezért 1928. április 13-án Frank B. Kellogg 

amerikai külügyminiszter azt javasolta, hogy a hatalmak hozzanak létre egy olyan szerződést, 

amelyben a hozzá csatlakozó államok lemondanak a háborúról. A paktumot 1928. augusztus 27-én 

15 ország írta alá, majd 1929 végéig összesen 54 kormány csatlakozott hozzá (Szovjetunióval együtt). 

Benes-javaslat (dekrétum). A két világháború között Eduard Benes Csehszlovákia 

külügyminisztere egy egységes szláv államot kívánt megteremteni Európa szívében a csehek, 

szlovákok, horvátok és a szerbek részvételével. Azt vallotta, hogy a magyarok beékelték magukat a 

szláv nemezetek közé, meggátolva ezzel egy hatalmas birodalom megalakulását. Véleménye szerint 

Magyarország feldarabolásával biztosítható csak Közép-Kelet Európa biztonsága és békéje. 

Vansittart-Sargent-féle dunai államok vámuniója.1932. március 2-án André Tardieu 

francia kormányfő és külügyminiszter azzal a kéréssel fordult az angol és olasz kormányokhoz, hogy 

segítse meg az agrárválság sújtotta Duna menti államokat (Ausztriát, Magyarországot, 

Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát, valamint Lengyelországot). A kormányfő szerint a Briand-

féle Európai Unió és az osztrák-német vámszövetség zavaros politikája vezetett a Duna menti 

országok súlyos válságához. Mivel Tradieu a következő választásokon vereséget szenvedett, így a 

nevéhez csatolt terv nem került megvalósításra. 

Tardieu-terv. 1932. március 2-án André Tardieu francia kormányfő és külügyminiszter azzal 

a kéréssel fordult az angol és olasz kormányokhoz, hogy segítse meg az agrárválság sújtotta Duna 

menti államokat (Ausztriát, Magyarországot, Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát, valamint 

Lengyelországot). A kormányfő szerint a Briand-féle Európai Unió és az osztrák-német 

vámszövetség zavaros politikája vezetett a Duna menti országok súlyos válságához. Mivel Tradieu a 

következő választásokon vereséget szenvedett, így a nevéhez csatolt terv nem került megvalósításra. 

Marshall-terv. Nemzetközi segélyprogram, amelyet az Egyesült Államok nyújtott Európának 

a második világháború után. Ekkor egész Európa romokban hevert, az egész kontinens importra 

szorult. Kereskedelmi hiány jellemezte a térséget (dollárhiány), 1947 nyarára gazdasági válság alakult 

ki. Az import és a kereslet csökkentésével próbálták a kormányok (elsősorban Francia- és 

Olaszország) megoldani a kialakult helyzetet, ez azonban zavargásokhoz vezetett. Ennek hírére az 

USA 247 millió dolláros segély irányzott elő, amit programszerűen osztott szét. A segély 

felhasználása Nyugat-Európára korlátozódott, mivel a Közép-Kelet-Európa Szovjetunió érdekeltségi 

körébe tartozott. 

Brüsszeli szerződés. Az 1947-ben Nagy-Britannia és Franciaország által aláírt Dunkerque-i 

szerződés kiterjesztett változata, amit egy évvel később az Egyesült Királyság, Franciaország, 



Belgium, Hollandia és Luxemburg együttesen kötött meg. A szerződés fő célja a tagállamok 

kölcsönös védelme egy esetleges német agresszióval, illetve a Szovjetunió fenyegetésével szemben. 

50 évre vállalták a kötelezettségeket, ez a szerződés szolgált az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetének (NATO) és a Nyugat-európai Uniónak (WEU) az alapjául. 

Észak-atlanti Szerződés Szervezete: North Atlantic Treaty Organisation (NATO). A 

szövetség tagjai az Egyesült Államok és Európa 27 tagállama, amelynek alapító okiratát 1949. április 

4-én írták alá Washingtonban. A szervezet célkitűzése, hogy a tagállamok minden politikai és katonai 

eszközt bevetnek annak érdekében, hogy fennmaradjon a résztvevők szabadsága és biztonsága. 

Európa Tanács: Council of Europe. 1949-ben létrehozott nemzetközi szervezet, amelynek 

hivatása az állampolgárai számára biztosítani az alapvető szabadsághoz való és emberi jogokat. 

Jelenleg 47 tagja van, székhelye Strasbourg. Bármely európai állam a tagja lehet. 

Szupranacionális. Jelentése: nemzetek feletti. A „kormányköziség" ellentéte. 

Montánunió: Más néven Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK). Létrejöttének alapja 

az európai béke és stabilitás megteremtése volt. Schuman úgy gondolta, hogy a német és francia szén- 

és acélipar közös fennhatóság alá való rendelése esetén lehetetlen egy újabb önálló háborús 

készülődés, amely számos gazdasági előnnyel is jár. Ennek terve már a két világháború között is 

szerepelt a külpolitikai tárgyalásokon. Felszámolták a szénre, vasércre és hulladékfémre kivetett 

vámokat és mennyiségi korlátozásokat egy tisztességes verseny érdekében. A közösséghez 

Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg csatlakozott. Az 

ESZAK-ról szóló szerződést 1951. április 18-án Párizsban írták alá és 1952. július 25-én lépett 

hatályba. Ez a közösség volt az előfutára az európai gazdasági unió kialakulásának és így vált lehetővé 

az 1960-as években a francia-német történelmi megbékélés is (Adenauer - de Gaulle-egyezmény). 

Ratifikálás. Meghatalmazott állami szerv által kötött nemzetközi szerződés vagy egy külföldi 

országgal kötött kétoldalú megállapodás utólagos jóváhagyása a törvényhozás (Magyarországon az 

Országgyűlés) által. Az adott szerződést vagy megállapodást az ország jogszabályai közé iktatják, 

nemzeti nyelven kihirdetik és hatályba léptetik. 

Európai Védelmi Közösség (EVK): European Defence Community (EDC). René Pleven 

egykori francia miniszterelnök egy közös európai hadsereg felállítását szorgalmazta, amelyet egy 

közös hadügyminiszter irányít. A közösséget létrehozó szerződést 1952. május 27-én írták alá a 

tagállamok. 

Nyugat-Európai Unió: Western European Union (WEU. 1954-ben hozták létre a Benelux-

államok, Franciaország, Nagy-Britannia, a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország 

támogatásával, majd később Portugália, Spanyolország és Görögország is csatlakozott hozzá. A 

szervezet a tagállamok gazdasági, politikai és kulturális együttműködésének, valamint a közös 

védelem elősegítésére jött létre, majd a válságkezelésre irányult. 1999-ben döntés született a Nyugat-



Európai Unió EU-ba való fokozatos beolvasztásáról, majd 2001. július 1-jével a szervezet érdemi 

működése megszűnt, de névlegesen csak 2010-ben számolták fel. 

Beyen-terv. Johan Willem Beyen holland külügyminiszter szerint Európa gazdasági 

integrációját nem szektorális alapon, hanem egy „európai közös piac”-ként kell kezelni. 1955. április 

4-én a külügyminiszter a Hatok közötti vámunió létrehozására tett javaslatot. Ez a terv vezetett el a 

Messinai Konferencián és a Spaak-bizottságon keresztül közvetlenül az Európai Gazdasági 

Közösséget (EGK) létrehozó szerződésig. 

Európai Gazdasági Közösség (EGK). Az alapító államok (Benelux államok, Franciaország, 

NSZK és Olaszország) az Európai Szén- és Acélközösséget ki akarták terjeszteni a gazdaság egészére 

is, így 1957-ben a Római szerződés megalkotásával létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget, 

közismert nevén a Közös Piacot. Az EGK utódja az Európai Közösség (EK), amely az Unió három 

alappillére közül az első pillérnek, az Európai Közösségeknek a legfontosabb alkotója. 

Euratom. Az Európai Közösségeket alkotó három integrációs szervezet egyike. Az 

Euratomot szintén az alapító tagállamok (ESZAK) hozták létre 1957. március 25-én a Római 

Szerződés aláírásával, amely 1958. január 1-jén lépett hatályba. Az Euratom az atomenergia-ipar 

gyors megteremtését, fejlesztését tűzte célul, a közös kutatásoktól, az atomenergia hatékony 

felhasználásán át, a nukleáris biztonság megteremtéséig számos feladatot megjelölve. 

OEEC-országok (Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet): Organisation for 

European Economic Cooperation (OEEC) 1948-ban az amerikai Marshall-segélyek 

adminisztrálására és az európai tőkés országok közti gazdasági együttműködés támogatására hozták 

létre, amelynek legfőbb támogatója az USA volt. Ez Nyugat-Európa újjáépítését szolgálta. 

Hamarosan tovább bővült néhány nyugat-európai országgal, így a 24 tagú OEEC 1961-ben átadta 

helyét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (Organisation for Economic 

Cooperation and Development – OECD), amely már a fejlődő világ segélyezését is koordinálta, és 

egyben feladatként jelölte meg a tagországok gazdasági fejlesztésének előmozdítását, a 

világkereskedelem növelését. 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás: European Free Trade Association (EFTA). Hét 

ország által (Ausztria, Dánia, az Egyesült Királyság, Norvégia, Portugália, Svájc és Svédország) 

alkotott szabadkereskedelmi övezet, amelyet 1960. január 4-én írtak alá Stockholmban. Ez 

lehetőséget nyújtott azon országok számára, amelyek nem kívántak csatlakozni az akkori Európai 

Közösséghez (a mai Európai Unióhoz). Ez a társulat a Hetek integrációjaként vált ismertté, szemben 

a római szerződéseket aláíró Hatokkal. Az EGK-tól eltérően olyan integrációs szervezet, amely az 

ipari termékek szabad forgalmát kívánta megvalósítani. Az EGK-val ellentétben a szerződés nem 

vonatkozott a mezőgazdaságra, bár teret engedett a tagországok közötti külön megállapodásoknak. 

„Nemzetek Európája” elv. Adenauer kancellár a „nemzetek feletti” Európát hirdette, míg 

vele ellentétben de Gaulle a "nemzetek Európájának" elvét, a nemzetállamok elsőbbségét vallotta. A 
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tábornok már 1959-ben ezen koncepció jegyében szorgalmazta a külpolitikai együttműködés 

kormányközi formáinak kidolgozását. 1961-ben elérte, hogy az EGK Bizottsága munkacsoportot 

hozzon létre a leendő politikai egység tartalmának kidolgozására. Mivel Franciaországon kívül 

egyetlen tagállam sem értett egyet ezzel, ezért a javaslat 1962-ben lekerült a napirendről. 

Európai Közösségek. Az Európai Közösségek 1967-től 1993-ig az Európai Szén- és 

Acélközösségnek (ESZAK), az Európai Gazdasági Közösségnek (EGK) és az Európai Atomenergia 

Közösségnek (Euratom) volt az összefoglaló neve. 1993 óta az Európai Közösség, az Euratom és az 

(időközben megszűnt) ESZAK közös neveként az Európai Unió három pillére közül az első. 

Közös agrárpolitika (KAP): Common Agricultural Policy (CAP). Az Európai Unió 

mezőgazdasági támogatási rendszere, amely az EU éves kiadásainak 44%-át, azaz több mint 40 

milliárd eurót tesz ki. A rendszer az EU-s gazdáknak pénzügyi biztonságot teremt, így gondoskodva 

a mezőgazdasági javak kellő mennyiségű előállításáról. 

Werner-jelentés. Az 1969-es a hágai csúcstalálkozó egyik kardinális kérdése a pénzügyi 

unió, vagyis a gazdasági monetáris unió (GMU) megteremtése volt. Európa vezetői e cél elérése 

érdekében egy magas szintű munkacsoportot hoztak létre az akkori luxemburgi miniszterelnök, Pierre 

Werner vezetésével. A munkacsoportnak jelentést kellett készítenie az GMU 1980-ig történő 

megvalósításáról. A Werner-munkacsoport 1970 októberében terjesztette be végleges jelentését, 

amely szerint a GMU tíz év alatt három szakaszban jött volna létre. Végső célként a konvertibilis 

valuták, a szabad tőkemozgás és az árfolyamok végleges rögzítése, esetleg egy egységes valuta 

bevezetése szerepelt. A jelentés olyan szorosabb gazdaságpolitikai együttműködést sürgetett, 

amelyben a kamatlábakról és a tartalékok kezeléséről közösségi szinten döntenek, valamint javasolta 

a nemzeti költségvetési politika irányelveire vonatkozó megegyezést. 

Európai regionális fejlesztési alap (ERFA). Célja, hogy a régiók közötti egyenlőtlenségek 

kiküszöbölésével erősítse az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézióját. Ezt a 2006/1086/EK 

rendelet szabályozza. Meghatározza egyben az ERFA feladatait és az általa nyújtható támogatások 

körét, figyelembe véve a 2007-2013-as időszakra vonatkozó megreformált kohéziós politika 

célkitűzéseit: a konvergenciát, a regionális versenyképességet és foglalkoztatottságot, valamint az 

európai területi együttműködést. Az alap kiemelten kezeli az alábbi területek finanszírozását: 

• Fenntartható munkahelyeket teremtő beruházások, 

• Infrastrukturális beruházások, 

• A helyi és regionális fejlődést elősegítő intézkedések, különös tekintettel a kis-és 

középvállalkozásoknak nyújtott anyagi támogatásra és szolgáltatásokra, 

• Technikai segítségnyújtás. 

Gazdasági és monetáris unió (GMU): Economic and Monetary Union (EMU). A gazdasági 

integráció harmadik és egyben legmagasabb fokozata. Ezen a szinten az áruk, a szolgáltatások, a 

munkaerő és a tőke piacain nincsenek már korlátozások, hanem az érintett országokban azonos a 



monetáris politika, és törekednek a költségvetési politika harmonizációjára is. A Gazdasági és 

Monetáris (Pénzügyi) Unió legfejlettebb szintjén megszűnnek a nemzeti pénznemek, és a tagországok 

közös valutát használnak. 

Európai Monetáris Rendszer (EMR): European Monetary System (EMS). Az EU-

tagállamok pénzügyi együttműködésének rendszere. 1979-ben alapították. Fő célja a 

valutaárfolyamok ingadozásának szűk keretek között tartása. Lényeges elemei az európai valuta 

egység (European Currency Unit, ECU), az árfolyamrendszer (átváltási mechanizmus, vagy ERM), 

valamint az annak működését támogató pénzalapok. 

Európai Valutaegység: European Currency Unit (ECU). Az Európai Közösség, majd az 

Európai Unió valutája volt 1979-től 1999-ig, az euró bevezetéséig. Az ECU sosem létezett bankjegy 

vagy érme formájában. Célja egyrészt a tagállamok valutái közti ingadozás mérséklése volt, másrészt 

az, hogy a Közösség gazdasági ügyletei egy közös pénzegységben legyenek elszámolhatók. Az ECU 

árfolyamát a tagállamok valutaárfolyamainak súlyozott átlaga adta. A súlyokat a tagállamoknak a 

Közösség belkereskedelmén belüli részesedésének arányában, ötévente határozták meg. 

Átváltási mechanizmus: Exchange Rate Mechanism (ERM). Az Európai Monetáris 

Rendszer árfolyamrendszere. Az EU tagországok valutáinak az ECU-hoz viszonyított árfolyamát az 

Európai Bizottság határozta meg (paritásrács). Ha egy valuta árfolyama kilép a paritásrácsból, az 

érintett tagország központi bankja köteles pénzügyi intervenciót végrehajtva fenntartani az 

árfolyamot. Az euróban részt vevő országok valutái 1999. január 1.-vel kikerültek az ERM-ből 

(árfolyamukat egyszer s mindenkorra rögzítették), de az GMU-ból kimaradó országok valutái 

számára továbbra is fenntartják az árfolyam-mechanizmust. 

Tindemans-jelentés. Ebben a jelentésben fogalmazták meg először a "kétsebességes Európa" 

elvét. Belgium miniszterelnöke, Tindeman azt javasolta, hogy az akkori kilenc tagállamból, aki nem 

tudja vagy nem akarja egyformán teljesíteni az integrációból adódó kötelezettségeket, akkor azok az 

országok, akiknek lehetőségük biztosított szabadon előrehaladhassanak az integrációval, anélkül, 

hogy a lemaradók ebben megakadályozzák. Akiknek pedig nem, azoknak viszont segítséget kell 

nyújtani a felzárkózáshoz. Ezzel az elvvel sokan nem értettek egyet, mivel körülményessé tette volna 

a közösségi vívmányok alkalmazását, a külkapcsolatokat, a költségvetés elfogadását, ugyanakkor az 

előrehaladottabb államok akár jobb elbírálásban, több előnyben részesülhettek. Az elvet ekkor végül 

elvetették, de az integráció folyamatában később visszatért, erre példa az euró bevezetése és a 

schengeni egyezmény létrehozása is. 

Egységes Európai Okmány: Single European Act (SEA). Az európai integrációs 

intézményrendszert megalapozó, alkotmányos jelentőségű dokumentumok egyike, amely 1987-ben 

lépett életbe. A dokumentum legfontosabb célkitűzése a Római Szerződésben foglalt célokhoz 

szükséges reformok végrehajtása. Központi témája a "belső piac" 1993 elejére történő kiépítése. Az 

integrációs folyamat erősítését több tényező is szükségessé tette: az Európai Közösség csökkenő 



versenyképessége a világpiacon, a tartósan magas munkanélküliségi ráta, a széttagolt piacok magas 

költségeinek felismerése. Az Okmányban jelzett belső piac lényegében azonos a Római Szerződés 

"közös piac" fogalmával: jelentése, hogy az EK piacának úgy kell működnie, mintha egyetlen állam 

piaca volna. Az egységes piac kialakulását sokáig akadályozta a nemzetenként eltérő szabványok és 

szabályok alkalmazása. Az Okmány kiterjesztette a többségi szavazással eldönthető kérdések körét, 

megerősítette a pénzügyi unió létrehozásának szándékát, és közös politikát alakított ki a 

környezetvédelem és a műszaki-tudományos fejlesztési együttműködés terén. A dokumentum 

megteremtette a későbbi politikai unió alapját is. 

Fehér Könyv. Az angol törvény-előkészítési gyakorlatból átvett sajátos műfaj. A fehér 

könyveket a Bizottság adja ki. Ezek olyan dokumentumok, amelyek - specifikus területeken - 

Közösségi akciójavaslatokat tartalmaznak. Például a Közép-és Kelet-Európa társult tagállamai a 

belső piacot érintő jogszabályozásának egységesítéséről szóló javaslatokat is egy fehér könyvben 

rögzítették. Ha a Tanács kedvezően bírál el egy fehér könyvet, annak tartalma - adott esetben - az 

érintett területen Uniós akcióprogramhoz vezethet. A fehér könyvek olykor a zöld könyvek 

kezdeményezéseit folytatják, amelyeket szintén a Bizottság ad ki. 

Cecchini-jelentés. A tervezett egységes belső piac várható előnyeiről készült - utólag 

túlságosan is derűlátónak bizonyult - összeállítás (1988). A jelentés szerint az áruk és szolgáltatások 

nemzetközi áramlását fékező akadályok (határellenőrzés, technikai akadályok, adózási különbségek 

stb.) lebontása kb. 200 Mrd ECU haszonnal járt volna. Az árak csökkenésével, a gazdasági növekedés 

gyorsulásával pedig néhány év alatt mintegy 1,8 millió új munkahelyre számítottak. 

Európai Közösség (EK). Az Európai Közösséget a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-

ben 12 tagállam részvételével az Európai Gazdasági Közösségből (EGK) úgy, hogy nevéből kivette 

a „gazdasági” jelzőt. Az EK szinte azonos az 1992 előtti Európai Közösségekkel, mivel abban az 

EGK melletti másik két közösség hatásköre nagyon korlátozott volt. Ugyanakkor az EK a 1992 utáni 

Európai Közösségeknek is legfontosabb eleme. Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó 

1951-es Párizsi szerződés hatálya 2002. július 23-án lejárt, így annak kötelezettségei és jogai az 

Európai Közösségre szálltak. 

Szubszidiaritás elve. Minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, 

ahol az optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a 

legjobban láthatók és érvényesíthetők. Eszerint a Közösségre csak azokat a jogköröket ruházzák át, 

amelyeket hatékonyabban lehet közösségi szinten gyakorolni, mint a függetlenül eljáró tagállamok 

vagy a régiók útján. 

Amszterdami Szerződés. A Római és a Maastrichti Szerződéseket módosító Amszterdami 

Szerződést 1997 októberében írták alá az a tagországok állam- és kormányfői. A szerződés 1999. 

május 1-jén lépett hatályba. Bár az Amszterdami Szerződés számos területen elmélyíti az Unió közös 

politikáját, kiterjeszti az Európai Parlament döntési jogait, a legjelentősebb módosításai a bel- és 



igazságügyi együttműködés területét érintik. A Szerződés ugyanis jelentős területeket emelt át a 

harmadikból az első pillérbe. 

Schengeni Egyezmény. 1985-ben e luxemburgi városban állapodtak meg a Benelux-államok, 

Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság képviselői abban, hogy fokozatosan lebontják az 

ellenőrzést közös határaikon. Később csatlakozott a többi EU-tagország, Dánia, Írország és Nagy-

Britannia kivételével. Az eredeti határidő 1990 eleje lett volna, de ezt többször módosították, és végül 

1995 májusában lépett életbe. A Schengeni Egyezmény azzal jár, hogy az azt aláíró országok külső 

határainál viszont igen szigorú ellenőrzést valósítanak meg. Az Amszterdami Szerződés a Schengeni 

Egyezményt az EK jogszabályainak szintjére emelte, így az átkerült az EU első pillérébe, az Egyesült 

Királyság és Írország viszont továbbra is fenntarthatja önálló határellenőrzési rendszerét, és Dánia is 

eldöntheti, alkalmazza-e a schengeni acquis-t. A később csatlakozó országok számára azonban 

kötelező az átvétele, így Magyarország 2007. december 21-én megnyitotta határait a Schengeni térség 

tagjai (Ausztria, Szlovákia, és Szlovénia) felé, viszont szigorúbb ellenőrzést vezetett be Horvátország, 

Románia, Szerbia, és Ukrajna felé. 

Európai Központi Bank. Az 1998-ban felállított intézmény az Európai Monetáris Unió 

jegybankja, melynek elsődleges feladata a közös monetáris politika ellátása, az euró stabilitásának 

megőrzése. Székhelye Frankfurtban van. 

Európai Gazdasági Térség. Az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

tagjai által létrehozott intézmény, az Európai Unió Egységes Piacának kiterjesztése. Az Európai 

Gazdasági Térség kiterjeszti az Európai Közösség egységes közös piacát azoknak az országoknak a 

piacgazdaságával, amelyek nem kívánnak az Európai Unió politikai közösségében tagként részt 

venni. Az Egységes Piacra vonatkozó szabályozás, illetve az Európai Bíróság joghatósága többnyire 

kiterjed az egész Európai Gazdasági Térségre. Az Európai Gazdasági Térség tagjai jelenleg az 

Európai Unió tagállamai és Izland, Norvégia, Liechtenstein. Az EFTA negyedik tagja, Svájc az Unió 

piacához kétoldalú szerződésekkel kapcsolódik. 

Koppenhágai kritériumok. Ahhoz, hogy az Európai Megállapodást aláírt kelet-közép-

európai országok az EU tagjai legyenek, az alábbi, az Európai Tanács 1993 júniusi, koppenhágai 

ülésén csatlakozási kritériumként megfogalmazott feltételeknek kell teljesülniük: 

1. a demokrácia, a jogállam és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények stabilitása; a 

kisebbségi jogok tiszteletben tartása és védelme, 

2. működő piacgazdaság; annak a képességnek a megszerzése, hogy az adott ország meg tudjon 

birkózni az Unión belül érvényesülő versenyviszonyokkal és piaci erőkkel, 

3. a tagsággal járó kötelezettségek, különösen a politikai, gazdasági és pénzügyi unió célkitűzéseinek 

vállalása, 

4. az Unió alkalmas legyen új tagok befogadására. 



ACP-program. Az ACP-program, az ACP-országok segítését szolgálja. Az ACP-országok 

(angol rövidítés: African (afrikai), Caribbean (karibi) és Pacific (csendes-óceáni) szavakból) más 

néven AKCS-országok az Európai Közösséggel, illetve annak utódjával, az Európai Unióval 

együttműködési megállapodást kötő harmadik világbeli országok csoportját jelentik. 

Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény: General Agreement of Tariffs and Trade 

(GATT). a világkereskedelem liberalizálására létrejött szervezet, melynek célja a vámok csökkentése 

és a vámon kívüli kereskedelempolitikai akadályok felszámolása. Ebből a célból töb b 

tárgyalássorozatot szervezett, amelyeket fordulóknak neveznek. A legutóbbi uruguayi forduló az 

átfogó vámleépítés mellett foglalkozott a mezőgazdasági és a szolgáltatások nemzetközi 

kereskedelmének feltételével, a szellemi tulajdon védelmével, és a GATT-ot átalakították 

Világkereskedelmi Szervezetté (World Trade Organisation - WTO) 

Lomé-i Szerződés. 1975-ben, Togo fővárosában írták alá az Európai Unió és a 71 fejlődő 

ország gazdasági együttműködését segíteni hivatott egyezményt, amelyet a következő két évtizedben 

három másik követett. Az európai országok célja az egyezmény aláírásával az volt, hogy a gyarmati 

idők elmúltával is biztosítani tudják az ipar számára szükséges nyersanyagokat, illetve továbbra is jó 

pozíciókat alakíthassanak ki a fejlődő országok növekvő piacain. Az egyezményeket aláíró fejlődő 

országok elsősorban az Unió által felkínált fejlesztési forrásokra és az egyes termékeik számára 

megnyíló közösségi piacokra számítottak. A loméi egyezményekben az EU egyoldalúan vámmentes 

kereskedelmet biztosított a fejlődő országok mezőgazdasági termékei számára. Az EU kidolgozott 

egy pénzügyi stabilizáló mechanizmust (STABEX) is, amellyel az exportra kerülő mezőgazdasági 

termékek áringadozásából keletkező károkat enyhítik. 

Alapjogi Charta. Az Alapjogi Chartát egy Konvent dolgozta ki, amelynek részvevői a 

nemzeti kormányok és az Európai Bizottság egy-egy tagja valamint az Európai Parlament tagjai 

voltak. Hét fejezetben, 54 cikkelyen keresztül határozták meg az Európai Unió alapvető értékeit. A 

Chartát a 2000. december 7-én írták alá a nizzai csúcstalálkozón. Ezeket a polgári, politikai, gazdasági 

és szociális jogokat az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége védelmezi, mely 2007. március 1-jétől 

működik Bécsben. Az ügynökség célja továbbá az, hogy az európai polgárokat megismertesse az őket 

megillető jogokkal, emellett összefogja az emberi jogok védelmében tevékenykedő szervezeteket. 

 

Az EU 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrendje 

A polgárok és a szabadságjogok védelme 

Az EU külső határainak hatékony ellenőrzése és az átfogó migrációs politika 

továbbfejlesztése. A terrorizmus, a határokon átnyúló és az online bűnözés elleni küzdelem, valamint 

az EU természeti, illetve ember okozta katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelése. 

Erős és életteli gazdasági bázis kialakítása 



Ellenállóképes gazdaság kiépítése a gazdasági és monetáris unió elmélyítése, a bankunió és a 

tőkepiaci unió kiteljesítése, az euró nemzetközi szerepének megerősítése, a készségekbe és az 

oktatásba való beruházás, az európai vállalkozások támogatása, a digitális átalakulás felkarolása, 

valamint szilárd iparpolitika kialakítása révén. 

A klímasemleges, zöld, méltányos és szociális Európa megvalósítása 

Beruházás olyan zöld kezdeményezésekbe, amelyek javítják a levegő- és vízminőséget, 

előmozdítják a fenntartható mezőgazdaságot, valamint megőrzik a környezeti rendszereket és a 

biológiai sokféleséget. Hatékony körforgásos gazdaság és jól működő uniós energiapiac létrehozása, 

amely fenntartható, biztonságos és megfizethető energiát biztosít. A megújuló energiaforrásokra és 

az energiahatékonyságra való átállás felgyorsítása, és ezzel egyidejűleg az EU külső 

energiaforrásoktól való függőségének csökkentése. A szociális jogok európai pillérének 

megvalósítása. 

Az európai érdekek és értékek előmozdítása a globális színtéren 

Határozott külpolitika, és ennek keretében ambiciózus szomszédságpolitika, illetve Afrika 

vonatkozásában átfogó partnerségi kapcsolat kialakítása. A béke, a stabilitás, a demokrácia és az 

emberi jogok előmozdítása világszerte. Erőteljes kereskedelem folytatása a multilateralizmussal és a 

szabályokon alapuló globális nemzetközi renddel összhangban. Nagyobb felelősség vállalása a 

biztonság és a védelem terén, a NATO-val való szoros együttműködés mellett. 

Az Európai Bizottság 2019–2024 közötti időszakra vonatkozó prioritásai (politikai 

iránymutatások) 

Európai zöld megállapodás. Az EU modern, erőforrás-hatékony és versenyképes 

gazdasággá történő alakítása az európai természeti környezet megőrzése mellett, az éghajlatváltozás 

kezelése, valamint Európa szén-dioxid-semlegességének és erőforrás-hatékonyságának 

megvalósítása 2050-ig. 

A digitális korra felkészült Európa. A digitális átalakulás felkarolása a vállalkozásokba, a 

kutatásba és az innovációba való beruházás, az adatvédelem reformja, az embereknek a technológiák 

új generációjához szükséges készségekkel való felruházása és a megfelelő szabályok kidolgozása 

révén. 

Emberközpontú gazdaság 

Az uniós gazdaság megerősítése a munkahelyek biztosítása és az egyenlőtlenségek 

csökkentése mellett, a vállalkozások támogatása, a gazdasági és monetáris unió elmélyítése és a 

tőkepiaci unió kiteljesítése. 

Európa globális szerepének erősítése 

Az EU szerepének megszilárdítása a nemzetközi színtéren az erős, nyitott és tisztességes 

kereskedelem, a multilateralizmus és a szabályokon alapuló világrend éllovasaként betöltött globális 

pozíciónk megerősítésével. A szomszédos országokhoz és a partnerekhez fűződő kapcsolatok 



javítása, valamint a polgári és katonai kapacitások segítségével történő válságkezelésre való uniós 

képesség kiépítése. 

Az európai életmód előmozdítása 

Az egyenlőség, a tolerancia és a társadalmi méltányosság bástyájának számító alapvető jogok 

és jogállamiság védelme. A biztonsági kockázatok kezelése, a fogyasztók védelme és helyzetének 

megerősítése, valamint a legális és biztonságos migráció rendszerének javítása az EU külső 

határainak hatékony igazgatása, az EU menekültügyi rendszerének korszerűsítése és a 

partnerországokkal való szoros együttműködés mellett. 

Új lendület az európai demokrácia számára 

Az európai demokratikus folyamatok megerősítése az Európai Parlamenttel és a nemzeti 

parlamentekkel fenntartott kapcsolatok előmozdításával, az uniós demokrácia külső beavatkozással 

szembeni védelmével, az átláthatóság és az integritás biztosításával a teljes jogalkotási folyamat 

során, valamint az uniós polgárok szélesebb körű bevonásával az EU jövőjének alakításába. 

További prioritások 

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság által meghatározott prioritások vezérlik az uniós 

szakpolitikákkal kapcsolatos politikai munkát a jogalkotási megbízatás során. Ezzel párhuzamosan 

más uniós intézmények vagy szervek gyakran saját prioritásokat határoznak meg álláspontjuk 

kifejezése érdekében. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÖVID INTEGRÁCIÓS KRONOLÓGIA 

 

 1944: Benelux Unió egyezménye: Belgium, Hollandia, Luxemburg vámuniója.  

 1946. szept. 19.: Churchill zürichi beszéde az Európai Egyesült Államok szükségességéről.  

 1948. máj.: Hágai kongresszus az európai együttműködés lehetséges formáiról. Az európai 

újjáépítést segítô amerikai Marshall-terv pénzügyi alapjainak elosztására 1948-ban létrejön 

az Európai Gazdasági Együttmûködés Szervezete (OEEC). 

 1949. máj. 5.: Westminsteri Szerződés – Európa Tanács létrehozása Székhely: Strasbourg, 

célja: “nagyobb egység elérése tagjai között, a közös örökségüket képező eszmék és elvek 

védelmezése és megvalósítása s a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása 

érdekében…a közös érdeklődésre számot tartó kérdések megtárgyalásával..”/I. fejezet, 1. 

cikk/. Legfontosabb elfogadott dokumentumai : Emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló Római Egyezmény (1950); Európai Kultúrális Megállapodás (1954); 

Európai Szociális Charta (1961). Intézményei : Miniszteri Bizottság; Parlamenti Közgyűlés, 

Titkárság, Emberi Jogok Európai Bírósága (1959).  

 1950. máj. 9.: Robert Schuman deklarációja a szén- és acéltermelés egyesítésére. Robert 

Schuman francia külügyminiszter történelmi nyilatkozatában javasolja Franciaország és 

Németország szén- és acéltermelésének egyesítését egy más európai országok felé is nyitott 

szervezet keretein belül. Ezt a nyilatkozatot Jean Monnet, tervezési szakértô dolgozta ki.  

 1951. ápr. 18.: Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Párizsi Szerződés aláírói: 

Franciaország, Németországi Szövetséges Köztársaság, Olaszország, Hollandia, Belgium, 

Luxemburg. Intézményei: Főhatóság, Miniszterek Tanácsa, Parlamenti Közgyűlés, Bíróság.  

 1951 dec. 5.: Északi Tanács – a skandináv államok parlamentjeinek tanácskozó testülete.  

 1952. máj.: Európai Védelmi Közösségről szerződés aláírása – ratifikációja meghiúsult.  

 1954. okt.: Nyugat-Európai Unió: kilenc ország védelmi, gazdasági szerződése.  

 1955. jún.: Messinában a Montánunió külügyminiszterei döntenek az európai közös piac 

megvalósításának előkészítéséről.  

 1957. márc. 25.: Római Szerződések – Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergiai 

Közösség létrehozásáról. Alapelvek: „A Közösség feladata a közös piac kialakításával és a 

tagállamok gazdaságpolitikáinak fokozatos közelítésével biztosítani a gazdasági 

tevékenységek harmonikus fejlődését, a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági 

növekedést, a stabilitást és az életszínvonal gyors emelkedését…”(2. cikk), illetve az 

atomenergia békés felhasználása. Intézmények: Bizottságok, Miniszterek Tanácsai, Európai 

Parlament, Európai Bíróság, Gazdasági és Szociális Bizottság, Európai Beruházási Bank. hat 

ország - Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország - 



aláírja az Európai Gazdasági Közösséget (vagy Közös Piacot) létrehozó Római 

Szerzôdéseket. 

 1960. jan.: Stockholmi Szerződés az Európai Szabadkereskedelmi Társulás létrehozásáról.  

 1962: az elsô közösségi politika, a Közös Agrárpolitika (CAP). 

  1965. ápr.: Fúziós Szerződés: döntés a három Közösség végrehajtó szerveinek egyesítéséről. 

Hivatalos elnevezés: Európai Közösségek. 

  1966: létrejön a Luxemburgi Kompromisszum, amely alapján egy tagállam megvétózhat egy 

közösségi döntést, ha az létfontosságú érdekeit sérti.  

 1968 júliusában hat ország között megvalósul a vámunió.  

 1968. júl.: Az EGK belső vámjainak eltörlése, egységes külső tarifák bevezetése.  

 1973. jan. 1.: Az Európai Közösségek első bővítése: Egyesült Királyság, Írország, Dánia.  

 1974. dec.: Döntés az Európai Tanács létrehozásáról.  

 1975. aug. 1.: Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinki Záróokmányának 

aláírása. 

 1975: az Európai Közösség és 46 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország aláírja a Loméi 

Egyezményt. Létrejön az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) 

 1979. márc.: Az Európai Monetáris Rendszer kialakítása.  

 1979: az európai valuták stabilitásának megteremtése érdekében létrehozott Európai 

Monetáris Rendszer március 13-án lát napvilágot: megszületik az Ecu (European Currency 

Unit). Az európai polgárok elôször választanak képviselôket az Európai Parlamentbe 

közvetlen általános választással.  

 1979. jún.: Az Európai Parlament első közvetlen és titkos választása.  

 1981. jan. 1.: Az Európai Közösségek második bővítése: Görögország.  

 1986. jan. 1.: Az Európai Közösségek harmadik bővítése: Spanyolország, Portugália.  

 1986. febr. 17.: Az Egységes Európai Okmány aláírása. 

  1989. december 9-én tizenegy ország (Anglia tartózkodásával) elfogadja a munkavállalók 

alapvetô jogainak Chartáját.  

 1990. okt.: Német egyesítés eredményeképpen a volt NDK az EK része lesz.  

 1991: október 21-én létrejön az Európai Gazdasági Térség (EEA), amely az EK 12 országát 

és az EFTA 6 országát (Ausztria, Finnország, Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svédország) 

foglalja magába. Ezzel egy 380 milliós egységes piac jön létre.  

 1991. dec.: Társulási megállapodás aláírása Magyarországgal és Lengyelországgal.  

 1992. febr. 7.: Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés aláírása, amely a gazdasági 

integráció mellett rendelkezik az együttműködés kiterjesztéséről a kül- és biztonságpolitika, 

illetve a bel- és igazságügy területeire is. 1992: a Maastrichti Szerzôdés lökést ad a gazdasági 

és pénzügyi uniónak, kiterjeszti az Európai Parlament jogkörét, megteremti az európai 



állampolgári státuszt, erôsíti a kormányok közötti együttmûködést (közös kül- és 

biztonságpolitika, együttmûködés jogi és belsô biztonsági ügyekben). 1993. január 1-jén az 

Egységes Belsô Piac, novemberben a Maastrichti Szerzôdés lép életbe. 

 1993. nov. 1.: Hivatalosan létrejön az Európai Unió.  

 1994. jan. 1.: Európai Monetáris Intézet – az Európai Központi Bank elődje. 

 1994. márc.: A Régiók Bizottságának első ülése Brüsszelben.  

 1995. jan. 1.: Az Európai Unió negyedik bővítése: Ausztria, Finnország, Svédország. A 

norvégok népszavazáson döntenek arról, hogy nem csatlakoznak az Európai Unióhoz. 

 1997. okt. 2.: Az Amszterdami Szerződés aláírása.  

 1997. október 2-án befejezödik a Maastrichti Szerzödés revíziója. Az Amszterdami 

Szerzôdést hatályba lépése elôtt minden tagországnak jóvá kell hagynia.  

 1998 márciusában az Európai Unió bôvítését célzó tárgyalások megkezdése a közép- és kelet-

európai országokkal és Ciprussal.  

 1998. márc. 30.: 11 belépni szándékozó európai államból hattal megindulnak a csatlakozási 

tárgyalások. 

 1998 májusában kiválasztják azokat az országokat, melyek 1999. január 1-tôl alkalmazzák az 

egységes valutát.  

 1999 januárjában 11 ország megkezdi az átállást az egységes valuta használatára.  

 1999. máj. 1.: Az Amszterdami Szerződés életbe lépése.  

 1999. március 25-én Berlinben az Európai Tanácsban ülésezô állam- és kormányfôk Romano 

Prodit kérik fel, hogy állítson össze új Európai Bizottságot. Emellett határoznak az Európai 

Unió fejlesztésének és bôvítésének pénzügyi keretérôl az Agenda 2000-ben meghatározott 

2000-2006-ig terjedô idôszakra.  

 1999. szeptember 25-én a Parlament jóváhagyja az új Bizottságot, melynek elnöke Romano 

Prodi.  

 1999. dec.: Helsinki Európai Tanács döntése alapján újabb 6 országgal kezdődnek a 

csatlakozási tárgyalások. 

  2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetik az Alapvetô Jogok Európai Chartáját.  

 2002. január 1-én az euróövezet tagországaiban megtörténikí az átállás az egységes valutára.  

 2001. febr. A Nizzai Szerződés aláírása.  

 2002. március 1-én megkezdi munkáját az Európai Konvent Európa jövôjérôl. 

 2002. jan. 1.: Az euró felváltja a nemzeti valutát az euróövezet 12 országában.  

 2002. dec. 13.: A koppenhágai csúcstalálkozón megállapodás születik 10 ország felvételéről.  

 2003. febr. 1.: A Nizzai Szerződés életbe lép.  

 2004. máj. 1.: Az Európai Unió ötödik bővítése: Ciprus, Csehország, Észtország, 

Lengyelország, Magyarország, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Málta.  



 2004. okt. 29.: Rómában a tagállamok állam-és kormányfői aláírták az Európai Unió 

Alkotmányos Szerződését.  

 2005. május-június: francia, holland népszavazások elutasítják az Alkotmányos Szerződést.  

 2005 ősze: megkezdődnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások Törökországgal és 

Horvátországgal. 

  2007. jan. 1.: Románia és Bulgária csatlakozásával 27 tagú az Unió. Euró bevezetése 

Szlovéniában. 

  2007. júl. 10.: Reformszerződés fontos pontjaiban megállapodás született.  

 2007. okt. 19.: Kormányközi Konferencia vége.  

 2007. nov. 7.: EU és Szerbia parafálta a stabilizációs és társulási megállapodást.  

 2007. dec. 13.: Lisszaboni Szerződés aláírása. 

  2008. jan. 1.: Euró bevezetése Cipruson és Máltában. Szlovén elnökség. 

 2008. jún. 12.: Írországban a népszavazás elutasította a Lisszaboni Szerződés ratifikációját.  

 2009. jan. 1.: Euró bevezetése Szlovákiában. Cseh elnökség.  
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