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Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt 30 évben aktívan részt vettem az európai integrációs folyamatban. 
Nemcsak az utóbbi évtizedben az Európai Bizottság elnökeként, hanem hazámban, 
Portugáliában külügyminiszterként és miniszterelnökként betöltött hivatalos 
tisztségeimben is. Úgy érzem, mielőtt bizottsági elnöki megbízatásom lejár, 
kötelességem megosztani tapasztalataimat és gondolataimat arról, miként 
építhetünk eddigi eredményeinkre és haladhatunk tovább a jövőben. 

Valóban felelősségemnek érzem ezt – sőt nemcsak annak, hanem szenvedélyemnek 
is, hiszen Európa szenvedélyes híve vagyok. Úgy gondolom, olyan pillanat ez most, 
amikor el kell gondolkodunk és döntenünk kell kontinensünk jövőjéről. 

A legkevesebb, ami elmondható az utóbbi tíz évről, az az, hogy látványos 
fejleményekkel járt, melyek között egyaránt voltak pozitívak és negatívak.

Az európai integráció legutóbbi évtizede egyfelől valóban történelmi sikereket 
hozott, élükön a 2004 óta tizenkét közép- és kelet-európai, illetve földközi-
tengeri térségbeli ország belépését eredményező bővítéssel. Másfelől viszont 
minden eddiginél súlyosabb válságok jellemezték. Az első az alkotmányszerződés 
ratifikálásának kudarcához kapcsolódó, 2005-ben kezdődő válság volt, amelynek 
csak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése vetett véget 2009-ben. 2008 óta pedig 
a pénzügyi összeomlás hatásait érezhetjük, amely később államadósság-válságba, 
gazdasági válságba és társadalmi válságba torkollott, kemény stressztesztnek 
vetve alá az Európai Unió szilárdságát és különösen a közös valutát, az eurót.  
A krízis megfékezése kivételes intézkedéseket igényelt, köztük teljesen új eszközök 
kialakítását.

És ha ez nem lett volna elég, most ismét 
újabb kihívásokkal kell szembenéznünk 
a közelmúlt ukrajnai és oroszországi 
eseményei nyomán, mely utóbbiak 
alighanem a vasfüggöny és berlini fal 
leomlása óta a legsúlyosabb fenyegetést 
jelentik Európa biztonságára és békéjére 
nézve.

Az elmúlt évtized tanulságai éles megvilágításba helyezik az Európai Unió jövőjéről 
folytatott vitát. E vitához a következő gondolatokkal szeretnék hozzájárulni.

Azért választottam a „Gondolatok az Európai Unió jelenéről és jövőjéről” címet, 
mert meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak nem hirtelen, hanem organikus 
módon kell továbbfejlődnie.

„   Kötelességem megosztani 
tapasztalataimat és 
gondolataimat, mielőtt bizottsági 
elnöki megbízatásom lejár. “

1 Európában élünk, egy olyan Európában, ahol mindannyian megmenekülünk, vagy mindannyian elveszünk.

„Nós estamos na Europa e é na Europa que nós nos 
salvamos ou nos perdemos todos.”1

Eduardo Lourenço
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„
 
 Az Európai Uniónak nem hirtelen, hanem organikus módon  
kell továbbfejlődnie.

Reformra van szükség, nem forradalomra.  

Fejlődésre van szükség, nem ellenforradalomra. “

Reformra van szükség, nem forradalomra.  

Fejlődésre  van szükség, nem ellenforradalomra.

Hölgyeim és Uraim!

A történelem nem egyenes vonalban halad előre, minden zökkenő nélkül. Sokkal 
inkább ide-oda kanyarog. Néha pedig váratlanul felgyorsulnak az események. 
Egyre gyorsabban változó időket élünk, melyekkel az államok és más szereplők 
mind Európában, mind a nemzetközi színtéren csak nehezen tudnak lépést tartani. 

Az európai integráció a kezdetektől arra szolgált, hogy kezelni lehessen az ilyen 
változásokat, és hogy segítsen az államoknak alkalmazkodni az erejüket meghaladó 
történelmi kihívásokhoz.

Az elmúlt évtized eseményei az Európai Unió intézményeinek rendkívüli 
alkalmazkodóképességéről és rugalmasságáról tanúskodnak. Ezt képlékenységnek 
is nevezhetjük: a lényegi tartalom megmarad, de új formát ölt.

De mi is az európai projekt lényege?

Az európai projekt fő törekvése a második világháború után kidolgozott első 
szakaszában – amelyet „Európa 1.0”-nak is nevezhetnénk – a béke és a jólét 
megőrzése volt Európa szabad részében a gazdasági integráció és a francia-német 
megbékélés révén. 

A vasfüggöny és a berlini fal leomlása utáni átalakítás eredményeként az európai 
projekt – nevezzük „Európa 2.0”-nak – középpontjában az állt, hogy a nyitott piacok 
és a nyílt társadalom előnyeit kiterjessze a kibővített, újraegyesített Európára. 

A pénzügyi és gazdasági válság kedvezőtlen hatásának következtében  
és a többpólusú, globalizálódott világ kialakulásával beköszöntött az európai 
integráció harmadik szakasza. Ismét aktualizálnunk kell tehát a tervet, amely így 
már az „Európa 3.0” megnevezést kaphatja.
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Ebben a folyamatban az Európai Unió minden egyes lépéssel interaktívabbá  
és összetettebbé válik, és egyre nagyobb hatást gyakorol, mivel a kihívások is egyre 
nagyobbak, egyre nehezebben átláthatóak, és egyre összetettebb együttműködést 
igényelnek. 

A harmadik szakasz középpontjában főként az ahhoz szükséges hatalom  
és a befolyás áll – illetve kellene állnia –, hogy napjaink globalizálódó világában 
megóvjuk a békét és a jólétet Európában. A pénzügyi és gazdasági válság különösen 
arra világított rá, hogy a közös valuta hosszú távú fenntarthatóságához feltétlenül 
javítani kell az euróövezet irányításán, akár további, politikaibb jellegű, intézményi 
lépések árán is. A kihívás, mint mindig, abban rejlik, hogy miként lehet ezeket úgy 
megvalósítani, hogy mindeközben megóvjuk a belső piac és az Unió egészének 
integritását. Európában szükségessé válhat a többsebességű, megerősített 
együttműködés. A többosztályú Európa kialakulását azonban eddig is mindenáron 
elkerültük, és ezután is ezt kell tennünk. A rugalmasságra tehát „igen”, a rétegekre 
szakadásra „nem” a válaszom.

Mielőtt részletesebben megvizsgálnánk 
ezeket az intézményi kihívásokat, 
nevezetesen azt, hogy Európa milyen 
hatalommal és befolyással bír a világban, 
emlékezzünk arra, hogy az Európai 
Közösségekként történő megalapítása 
óta fő célkitűzései – azaz a béke és a jólét 
– mit sem veszítettek relevanciájukból.  
Ezt a közelmúlt eseményei is megerősítik. 

A béke és stabilitás azért, mert Európa gazdasági alapjait fenyegető nagyon is valós 
veszélyek végül megrengették önbizalmunkat, és szinte szürreális önbeteljesítő 
pánikhoz vezettek, amely magának az európai egységnek az alapjait sodorta veszélybe. 
Közkeletű vélekedés, hogy az euró esetleges bukása Európa felbomlásának kezdetét 
jelentette volna. Ha nem sikerült volna megmenteni az eurót, Európa kétségkívül újra 
első- és másodosztályú gazdaságokra, illetve társadalmakra bomlott volna szét.  
Az is bizonyos, hogy véget vetett volna az egyre szorosabb egységbe tömörülő, egyenlő 
nemzetekből álló kontinens képének. 

Valóban kialakultak súrlódások az észak és a dél, a gazdag és a szegény, az adós 
és a hitelező országok, a centrum és a periféria között; de nem hagytuk, hogy ezek 
szétforgácsolják Európát. Épp ellenkezőleg: a közelmúlthoz képest most sokkal inkább 
jó úton haladunk a gazdasági és monetáris unió elmélyítése felé, miközben teljes 
mértékben tiszteletben tartjuk az Európai Unió egészének integritását óvó elveket. 
Az Európai Bizottságtól az Európai Központi Bankig valamennyi uniós intézménynek 
megerősödött a hatásköre és jogköre. E jogkörök némelyike egy pár éve, a válság 
előtt még elképzelhetetlen lett volna. Megnőtt az uniós szint jelentősége. A gazdasági 
tartalmakat illetően ez volt a legnagyobb intézményi átalakulás az euró bevezetése 
óta. 

Azok, akik szerint az európai integráció békével kapcsolatos narratívája a múlté, 
vessenek egy pillantást az ukrajnai eseményekre. A békét soha nem lehet garantáltnak, 
abszolút biztosnak tekinteni. A békét generációkon át, az európai egység révén,  
a szélesebb értelemben vett régióban és nemzetközi szinten megvalósított egységes 
európai fellépések révén újra és újra el kell nyerni. A béke eszméje az európai integráció 
szempontjából fontosabb, mint valaha.

„
 
 Az „Európa 3.0”  középpontjában 
főként a hatalom és a befolyás áll, 
amellyel napjaink globalizálódó 
világában megóvható Európa 
békéje és jóléte. “
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„
 
 Európa létjogosultságát az eredményeknek kell igazolniuk. “

Az Európai Uniót az európai integráció kezdete óta oly vonzóvá tevő jólét szintén 
megkérdőjeleződött a pénzügyi és gazdasági válság alatt. Bekövetkezett az észak-
amerikai, illetve az európai gazdasági növekedési modellek válsága, ami lerántotta 
a leplet a gazdasági növekedés pénzügyi machinációkkal való felnagyítására, 
valamint a növekedésnek az állami és a magánszektor adósságállományának 
terhére történő fenntartására tett kísérletekről. 

Visszatértünk a növekedéshez vezető nehezebbik módszerhez: a globális 
versenyképesség érdekében végzett innovációhoz és szerkezeti reformokhoz. 
A legsúlyosabban érintett országok figyelemre méltóan megállják a helyüket. 
Írország, Spanyolország és Portugália egyaránt számottevő előrelépést ért el. 
Hazám, Portugália épp ezen a héten jelentette be, hogy kilép a programból, és nincs 
szüksége több európai uniós támogatásra. Nehézségeik ellenére Görögország és 
Ciprus is a jó úton halad. Számos előrejelzéssel ellentétben egyik tagállam sem lépett 
ki az euróövezetből, sőt jelentős erőfeszítések árán még Lettország is csatlakozott 
hozzá. Az európai országok hasznosítják a válságból az adósságállomány 
és a makrogazdasági egyensúlyhiány tekintetében levont tanulságokat.  
A nemzetgazdaságok átalakulóban vannak, noha egyes gazdaságokban – köztük  
a nagyobbakban is – fel kell gyorsítani a folyamatot. Már ezek az erőfeszítések sem 
egyedileg megvalósított erőfeszítések, hanem egyre inkább a határokon átnyúló 
politikákhoz és hatásokhoz igazítják őket. 

Európa létjogosultságát az eredményeknek  kell igazolniuk. Eredményeket márpedig 
csak úgy tudunk elérni, ha folyamatosan az innovációra és a reformokra helyezzük 
a hangsúlyt: gazdasági struktúráink, közigazgatásaink, munkaerőpiacaink, belső 
piacunk, energia- és éghajlat-politikánk stb. reformjára. Ezeknek az eredményeknek 
a megvalósítása a szükségszerű közösségvállalás része. 

Meg kell hagyni: az említett kiigazítások némelyike igencsak fájdalmas volt. Néhány 
tagállamban szociális vészhelyzet alakult ki. De ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy euró vagy Európai Unió ide vagy oda, mindenképpen sor került volna ezekre a 
beavatkozásokra. Mint ahogy azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nem az 
Európai Unió és nem az euró nehézségek forrása. Európa nem a probléma oka, hanem  
a megoldás része.

Az európai szociális piacgazdaság 
egyedülálló társadalmi modellt 
követ. Jóléti állami modellünk 
még a nemzeti eltérésekkel 
együtt is megkülönböztet 
minket minden más jelentős 
gazdaságtól és társadalomtól, 
a fejlettektől a feltörekvő 
gazdaságokig. Ez a modell igen 
nagy értéket képvisel polgáraink 
számára. Ez a modell testesíti 
meg polgáraink értékrendjét: 
az egyéni felelősségvállalás, 
valamint a társadalommal vállalt 

„
  
Az európai szociális piacgazdaság 
egyedülálló társadalmi modellt követ. 
Jóléti állami modellünk még a nemzeti 
eltérésekkel együtt is megkülönböztet 
minket minden más jelentős 
gazdaságtól és társadalomtól,  
a fejlettektől a feltörekvő gazdaságokig. 
Ez a modell igen nagy értéket képvisel 
polgáraink számára. “
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és a generációk közötti szolidaritás egyedi kombinációját. Ez a modell megvalósítja 
azokat a célokat, amelyekre törekednek, ilyen például a biztonság idős korra  
és gazdasági nehézségek idejére.  Szociális piacgazdaságunkat csak együttműködéssel 
és alkalmazkodással őrizhetjük meg.

Visszatérve az európai integráció harmadik szakaszának fő problémájára, azaz  
a befolyás és a hatalom kérdésére, fel kell ismernünk, hogy az európai béke és jólét 
megőrzéséhez olyan Európai Unióra van szükség, amely nagyobb hajlandóságot 
mutat arra, hogy ezt a hatalmat és befolyást kifejezésre juttassa a világban. A válság 
idején nemzetközi szinten jelentősen megingott az Európa globális befolyásába vetett 
bizalom. Ideiglenesen megrendült az európai gazdasági modell nemzetközi vonzereje. 
Ezzel egyidejűleg pedig kétségbe vonták az EU mint globális szereplő tekintélyét  
és értékeit. Ellentámadásba kell kezdenünk és vissza kell szereznünk pozíciónkat  
és befolyásunkat. A globalizálódás kihívása nem korlátozódik a gazdaságra. 
Diplomáciai megközelítésünket át kell gondolnunk. Védelmi képességeinket 
egyesítenünk kell. Értékeinket most még jobban óvnunk kell, mint valaha. 

Az egész világ alkalmazkodik, új világrend van kialakulóban. Ha nem akarjuk 
eltékozolni a jövőt, részt kell vennünk az átalakításában. Az Ukrajnával összefüggő 
fejlemények e tekintetben is arra hívják fel a figyelmet, hogy ébernek kell lennünk, 
és egységesen kell fellépnünk. Ha Európa nem egységesen, hatalmát és befolyását 
kifejezésre juttatva lép előre, akkor fennáll a veszélye annak, hogy jelentéktelenségbe 
süllyed.

Ezért fokoznunk kell az Európai Unió belső stabilitását. 

Három hiányossággal kell foglalkoznunk. Egyfajta irányítási hiányosság áll fenn, 
mivel a tagállamok önmagukban már nem képesek megvalósítani azt, amire  
a polgároknak szükségük van, ugyanakkor az európai intézmények ehhez még 
mindig nem rendelkeznek az eszközök egy részével. Emellett legitimációs szakadék 
is létezik, mivel a polgárok úgy érzik, hogy a döntéseket tőlük túl távol lévő 
szinten hozzák meg. Továbbá az elvárások is túlzottak, mivel az emberek többet 
várnak el, mint amit a politikai rendszer valójában nyújtani képes. Nem létezik 
automatizmus, amelynek révén a tagállamok megállapodhatnának ezen európai 
szintű hiányosságok áthidalására szolgáló eszközökről, ezért érezhetően szükség 
van annak meghatározására, hogy milyen közösségvállalásra törekedjünk, amelytől 
a világban betöltött szerepünk is függ.

A stabilitás csak a közösségvállalás magasabb szintjén újonnan elért egyensúlyi 
állapot eredményeként fog kialakulni.

„
  
Ha Európa nem egységesen, hatalmát és befolyását 
kifejezésre juttatva lép előre, akkor fennáll a veszélye 
annak, hogy jelentéktelenségbe süllyed. “
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Hölgyeim és Uraim!

Soha senki nem állította, hogy az alkalmazkodás könnyen megy, még akkor sem,  
ha tagadhatatlanul szükség van rá.

A mélyreható változások különösen nagy kihívást jelentenek az európai országoknak, 
amelyeknek – demokráciák lévén – nemcsak azt kell megfontolniuk, hogy mit 
kell végrehajtaniuk, hanem azt is, hogy miként. Az új körülményekhez nem elég 
alkalmazkodnunk, az új körülményeket meggyőződéssel el kell fogadnunk, és mindenkit 
meg kell nyugtatnunk, hogy azok mindannyiunk előnyére válnak. Emlékszem, hogy  
az Európai Tanács ülésein hallottam miniszterelnököket úgy nyilatkozni, hogy: „Tudjuk, 
hogy mit kellene tennünk. A gond az, hogy ha megtesszük, akkor oda a következő 
választás.” 

Márpedig ez nem lehet kifogás arra, hogy miért nem tesszük meg a szükséges lépéseket, 
és miért nem vállaljuk a meggyőzés fáradságos munkáját. „Rendre possible ce qui 
est nécessaire” – lehetővé kell tenni, ami szükséges – ez az elv a felelős kormányzás 
ismérve.  

Ez nem csak az Európai Uniót állítja próbatétel elé. Más-más módon ugyan, de  
a kormányok az egész világon hasonló kihívásokkal néznek szembe. Ismét 
bebizonyosodik, hogy az ezen kihívások megoldásához vezető legjobb, legstabilabb 
út a demokrácia. Ugyanakkor a demokrácia az, ami minden más rendszernél jobban 
igényli az igazi államférfiúi elkötelezettséget és a bátor vezetői szerepvállalást. 

Az egyes körökben népszerű nézetekkel ellentétben az európai integráció korábbi 
szakaszai mögötti mozgatóerő alulról fölfelé és felülről lefelé egyaránt érvényesült. 

Így volt ez a világháború szörnyűségei után egymásra találó ellenálló mozgalmak, 
szakszervezetek és vállalkozók esetében. Így volt a német és a francia fiatalok esetében, 
akik az ötvenes években alig várták, hogy átlépjék a képzelt és tényleges határokat.  
És szintén igaz volt azokra a görögökre, portugálokra és spanyolokra, akiknek először le 
kellett rázniuk a diktatúra igáját a hetvenes években, hogy Európa részének érezhessék 
magukat, és akik megtapasztalták, hogy az események az alkalmazkodásra se nem 
hajlandó, se nem képes rezsimek nélkül is folytak tovább. Igaz volt ez a közép- és kelet-
európaiak esetében a nyolcvanas és kilencvenes években, a lengyel Solidarnośćtól 
a prágai bársonyos forradalomig, a balti államok függetlenségi mozgalmaitól  
a magyarokig, akik elsőként bontották meg a vasfüggönyt. A demokrácia helyreállítása 
számukra szinte egyenértékű volt az Európai Unióhoz való tartozással. Így érzett az 
én generációm Portugáliában, és így éreztek később egész generációk Európa középső  
és keleti részein. Tudták, hogy – Václav Havel szavaival élve – „Európa hazáink hazája”.

1951-ben Londonban tartott beszédében Konrad Adenauer elmondta, hogy 
Németország a szóban forgó kérdések tágabb összefüggésben való értelmezésének 
köszönhetően vált az európai integráció eltökélt támogatójává már a kezdetektől.  
„Nemcsak a bolsevizmustól való félelem mozgat bennünket”, mondta, „hanem 
annak felismerése is, [...] hogy a problémák, amelyekkel szembe kell néznünk, 
nevezetesen a béke megóvása és a szabadság védelme, csak e nagyobb közösségen 
belül oldhatók meg. Németországban széles tömegek osztják ezt a meggyőződést. 
Ezzel összefüggésben hadd jegyezzem meg, hogy a német Bundestag 1950. július 
26-án egyhangúlag támogatta egy európai szövetségi állam megalapítását”, tette 
hozzá Adenauer.
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E széles körű politikai és társadalmi támogatottság mindmáig ugyanilyen fontos.  
Lendület nélkül nem tudunk továbbhaladni. Akaratunkat nem tudjuk, és nem is 
szabad ráerőszakolni a közvéleményre. Arra azonban kísérletet tehetünk, hogy 
kialakítsuk a szükséges konszenzust. Itt érvényesül csak igazán a politikai vezetők 
szerepe. A vezetői szerepvállalás a felelősség vállalásáról szól. Nem pedig népszerű 
vagy populista tendenciák követéséről. Az Európai Unió ugyanis már nem az, ami volt. 
Egy soha nem látott demokratikus kormányzási rendszerré érett, ami elsősorban 
a Lisszaboni Szerződésnek köszönhető, amely a korábbi szerződésekhez képest 
jóval nagyobb hatást gyakorol az emberek életére. Valóban szorosabb egységgé 
kovácsolódtunk, ami korábban csak törekvés volt. 

Ezért a pusztán bürokratikus, 
technokratikus vagy diplomáciai 
megfontolásoknak többé nincs helyük, 
és a csúcstalálkozó intézménye is elérte 
korlátait. Új vitára, új párbeszédre van 
szükségünk ahhoz, hogy e folyamat 
ne álljon le – tagállami és nemzetközi 
szinten is ki kell, hogy alakuljon az európai 
projekt melletti valódi elkötelezettség. 

A kérdésnek valójában ez a lényege: a szakpolitikák és a politikai építmény csak 
akkor képesek működni, ha konszenzus alakul ki a közösségvállalásról, valamint 
arról, hogy miként kívánjuk azt elérni. 

Az európai projekt egyedi, folyamatosan átalakulóban lévő jellege abból is kitűnik, 
hogy Maastricht óta az Európa jövőjéről folytatott vitát számos, a Szerződésekkel 
kapcsolatban folytatott egyeztetés kísérte. A pénzügyi és gazdasági válság 
azóta ismét egy sor kérdést vetett fel a Szerződésekkel kapcsolatban. Az európai 
alkotmány kérdése sem zárult még le. 

Véleményem szerint nem is válaszolható meg egyértelműen, legalábbis nem most. 

A mind nagyobb integráció szélsőséges hívei nem hagyhatják figyelmen kívül, 
hogy az európaiak túlnyomó többsége ellenzi az európai egység létrejöttét, ha az  
a nemzetállamok kárára jön létre. Azoknak viszont, akik kizárólag nemzetállamokban 
vagy kormányközi együttműködésekben látják Európa jövőjét, tudomásul kell 
venniük, hogy a nemzetállamok önmagukban már nem képesek azt nyújtani  
a polgároknak, amit ők elvárnak. Értelmetlen tehát az a próbálkozás, hogy így vagy 
úgy megállapítsuk, hogy mikor és miként zárul le az európai integráció.

Az ésszerű eljárásmód nem így néz ki. Az európai integrációnak valamennyi 
szakaszában határozott célja volt, és az a felismerés képezte alapját, hogy Európára 
szükség van. Az integrációt elősegítő eszközök – a Szerződések és intézmények – 
mindig a politikai akaratot követték.

Ezért mielőtt egy újabb szerződés részleteinek megvitatásába kezdenénk, meg kell 
válaszolnunk a következő kérdést: milyen közösségvállalást tartunk szükségesnek, 
nélkülözhetetlennek, illetve elkerülhetetlennek a tagállamok és Brüsszel között? Mit 
ismerünk el olyan kérdésként, amelyről feltétlenül együtt kell döntenünk? Mi az Uniónk 
elfogadott, eldöntött közös célja? Milyen mértékben vállalunk visszavonhatatlanul, 
fenntartások nélkül sorsközösséget? Röviden: mi a jövőképünk?

„
 
 Új vitára van szükségünk ahhoz, 
hogy e folyamat ne álljon le – 
tagállami és nemzetközi szinten 
is ki kell, hogy alakuljon az 
európai projekt melletti valódi 
elkötelezettség. “
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A válság véget vetett a hallgatólagos egyetértés korszakának, az európai integráció 
szinte intuitív jellegének. Most határozottan kifejezett konszenzusra van szükség. 
Eljött az ideje annak, hogy politikai és társadalmi vitát kezdjünk arról, hogy milyen 
mértékű közösségvállalásra vagyunk hajlandók az EU-ban; milyen mélységű  
és kiterjedésű integrációt; és hogy ki milyen szerepet kíván vállalni ebben, és milyen 
cél érdekében.

Hölgyeim és Uraim!

Hadd vázoljam fel azokat a politikai intézkedéseket, azokat az elveket  
és azon szakpolitikai területeket, amelyekre véleményem szerint a leginkább 
összpontosítanunk kell, ha az említett konszenzust ki akarjuk alakítani.

1978 áprilisában Roy Jenkins, az Európai Bizottság elnöke olyan helyzetben találta 
magát, amelyben évtizedekkel később nekem is bőven részem volt. 

„A munkahelyek és a hanyatló ágazatok, a monetáris stabilitás, a regionális politika, 
az új energiaforrások kutatása mind a Közösség gazdaságának vetületei”, így ő. 
„Ezek nem a bürokrácia, hanem a politika felségterületéhez tartoznak.” 

Bár úgy tűnhet, hogy ezzel a megállapítással nyilvánvaló tényt szögezett le, 
figyelemre méltó következtetésre jutott: „bár akadnak, akik az ellenkezőjét 
feltételezik, a közösségi intézmények létrehozása nagy gonddal történt, és az idők 
folyamán működési módjuk kiigazításra került, hogy lehetővé tegyék az érvek 
ütköztetését és a viták megoldását mind technikai, mind politikai szinten. Az 
intézmények nem tökéletesek ugyan, de keretet adnak a döntéshozatalnak.”

És valóban, gyakran nagy volt a kísértés, és mai is az, hogy ahelyett, amit Roy 
Jenkins tényleges politikai tartalmaknak nevezett, inkább a döntéshozatal 
keretrendszeréről folytassunk vitát.  

Az európai szintű politikai vitákat gyakran pusztán intézményi vagy alkotmányi alapon 
vezetik. A politikai építmények rögeszmés tanulmányozása azonban elterelte a figyelmet 
a lényegről: a konkrét szakpolitikai tartalmakról és a politikai meggyőződésekről. Majd 
ahelyett, hogy döntést hoznánk, arról vitatkozunk, hogy hogyan és ki hozzon döntést.

Óva intenék ettől mindenkit, ahogyan azt négy évtizede már Roy Jenkins is tette.

„
 
 A válság véget vetett a hallgatólagos egyetértés korszakának, 
az európai integráció szinte intuitív jellegének.  
Most határozottan kifejezett konszenzusra van szükség. “
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Az európai integráció harmadik szakaszába érkezvén az előttünk álló kihívásokkal 
szembesülve legelőször is azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen politikai 
meggyőződésekre, másodszor pedig, hogy milyen szakpolitikai intézkedésekre van 
szükség, és harmadsorban azt, hogy milyen politikai építménnyel valósítható meg 
mindez. Így, ebben a sorrendben. 

Az Európa jövőjéről szóló vitának 
tehát a politikai meggyőződésekről  
és a szakpolitikai tartalmakról kell 
szólnia, és nem korlátozódhat csupán az 
intézményekre és a szerződésekre. Arról 
kell szólnia, hogy mit akarunk közösen 
elérni és milyen céllal. Ha erről nincs 
egyetértés, a végtelenségig vitatkozhatunk 
a szubszidiaritási vagy a kívülmaradási 
záradékokról, de sem nem használunk vele 
senkinek, sem nem győzünk meg senkit. 
El kell döntenünk, külön-külön és együtt 
is, hogy mit akarunk közösen elérni – és 
mi az amit nem kell, vagy nem akarunk 
közösen csinálni.

A döntéshozatali keretrendszer az Európai Unióban rengeteget fejlődött az idők 
során. Nem csak Roy Jenkins elnöksége óta, de az én elnökségem ideje alatt is. 
Ha összehasonlítjuk, hogy hol tartottunk 20 évvel ezelőtt, és hol tartunk most, 
szembeötlő a különbség. 

És most nemcsak a hatáskörök kibővülésére gondolok, hanem a döntéshozatali 
folyamat módjára és dinamikájára is. Abban a kiváltságban részesültem, hogy 1992-
tól 1995-ig részt vehettem a Tanács ülésein és az Európai Tanács csúcstalálkozóin. 
Tanúsíthatom, hogy igen jelentős különbségekről van szó, és néhány esetben  
az intézmények kultúrája alapvető változáson ment keresztül.   

A 90-es évek elején az Európai Közösség 
súlypontját a Tanács alkotta. Igaz ugyan, 
hogy a Bizottságé volt a kezdeményezési 
jog, de a legtöbb döntési jogkörrel  
a tagállamok rendelkeztek. Azóta 
mind a rendszerek, mind a folyamatok 
jelentősen átalakultak.

Legfőként amiatt, hogy az Európai Parlament több hatalmat kapott: tanácsadói 
szereppel felruházott közgyűlésből nélkülözhetetlen társjogalkotóvá nőtte ki 
magát. Tette ezt annak ellenére, hogy még mindig gyakran ingadozik „néptribuni”  
és „döntéshozói” szerepe között. Egyes európai parlamenti képviselők olykor még 
ma is kísértésbe esnek, hogy a kivitelezhetőség szempontjait félresöpörve – az 
egyes döntések politikai hátterét alábecsülve – támasszanak követeléseket. És tanúi 
lehettünk annak is, hogy egyesek inkább tiltakoznak és a rendszer ellen ágálnak, 
semmint hogy szerepvállalásukat alárendelnék annak a szükségletnek, hogy  
a többi intézménnyel közreműködve pragmatikus eredményeket érjünk el. Az okok 
között valószínűleg szerepel az is, hogy a Parlament még mindig nem rendelkezik 
kezdeményezési joggal. Azt azonban el kell ismernünk, hogy a Parlament általában 
konstruktívan áll hozzá a közös munkához. Az utóbbi évtized során nagy téttel 

„
 
 El kell döntenünk, hogy mit 
akarunk közösen elérni – és mi az 
amit nem kell, vagy nem akarunk 
közösen csinálni. “

„
 
 Első helyen a szükséges politikai 
meggyőződések, a második helyen  
a szükséges szakpolitikai intézkedések, 
a harmadik helyen pedig a mindezek 
megvalósításához szükséges politikai 
építmény áll. Így, ebben a sorrendben. “
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játszott, de végeredményben mindvégig betartotta a játékszabályokat – az Európai 
Unió költségvetésének elfogadásától egészen a bankunió létrehozásáig.

A tagállamok közötti kapcsolatok is nagy változásokon mentek keresztül, hiszen 
a mostani 28 tagállam között másmilyen dinamika uralkodik, mint az 1992-ben 
vagy 1994-ben meglévő 12 tagállam között. A Brüsszelről alkotott legendával 
ellentétben nem annyira a méret és a hatalom a döntő, hanem a jövőkép  
és a tervezés. Az Európai Tanács 1992-re vagy 1994-re jellemző dinamikáját, 
amikor még csak 12 külügyminiszter vett részt a találkozókon, magam is össze 
tudom vetni a mai állapotokkal. Még mindig előttem van Helmut Kohl, François 
Mitterrand vagy Felipe González. Nagyon is érzem a különbséget az Európai Tanács 
akkori és mai ülései között.

A tárgyalóasztalt körülvevő kormányokat 
különféle motiváció vezérli: egyesek 
defenzív álláspontot vesznek fel, másokat 
csak egy-egy konkrét vitapont érdekel, 
megint másokat pedig egyáltalán nem 
hoznak lázba a napirendi pontok. Csak 
néhány olyan vezető akad közöttük, kiknek 
figyelme mindenre kiterjed, és az átfogó 
megközelítés hívei. Ők felelősnek érzik 
magukat Európáért. De nem mindenki vállal 
azonos szintű felelősséget. Pedig éppen  
a felelősségtudat az, amivel az európai 
uniós politikai döntéshozatalt alakítani 
lehet. 

Ennek megfelelően a Tanácsban is eltolódtak az erővonalak. A Szerződés eredetileg 
a külügyminiszterekből álló Általános Ügyek Tanácsát kívánta a Tanács politikai 
csúcstestületévé tenni. Ez a szerep idővel teljes egészében az Európai Tanácsé 
lett. Európa a „főnökök” dolgává vált. A tagállamok vezetőit egyesítő szervezet, az 
Európai Tanács egyre nagyobb befolyásra tett szert az évek alatt. Ezt a folyamatot 
az állandó elnöki tisztség bevezetésével a Lisszaboni Szerződés csak felerősítette: 
még inkább működőképessé tette és stabilizálta e testületet. Dinamizmusa 
valamelyest a gazdasági és pénzügyi válság sajátosságaira vezethető vissza: 
amikor hirtelen kell nagy pénzösszegeket mozgósítani, arról csak a tagállamok 
dönthetnek. Ezen ismertetőjegyei azonban idővel elhalványulhatnak. Az állam-, 
illetve kormányfőknek látniuk kell, hogy nemcsak nemzeti, hanem európai szinten 
is fontos politikai szerepet töltenek be.

Az erőviszonyok ilyetén átrendeződése (a döntéshozatal áthelyeződése a Tanácstól 
az Európai Tanácshoz) bizonyos végrehajtásbeli elmaradásokat vont maga után. 
Hogy csak egy példát említsek: amikor minden egyes fejlemény után ismételten 
az Európai Tanács és euróövezeti csúcstalálkozók egybehívását követelték, számos 
magas szintű találkozóra sor került. Ez kétségkívül azzal az előnnyel járt, hogy 
a vezetők kénytelen voltak döntést hozni a rájuk nehezedő nyomás miatt, ámde 
megvolt az a káros mellékhatása is, hogy a csúcstalálkozók „inflálódtak”, és egyre 
inkább az a benyomása támadt az embernek, hogy a meghozott döntések kis 
horderejűek, és végrehajtásukra csak késve kerül sor. Az állam-, illetve kormányfők 
döntéseit nemzeti szinten gyakran nem követték a megfelelő intézkedések – túl 
nagy volt a nyomás, a kivitelezés pedig nem volt pontos.

„
 
 Az állam-, illetve kormányfőknek 
látniuk kell, hogy nemcsak 
nemzeti, hanem európai szinten 
is fontos politikai szerepet 
töltenek be. “
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A Bizottságnak az intézményi keretrendszerben a „gyújtópont” nélkülözhetetlen 
szerepe jut, és ez az utóbbi időben meg is erősödött. Kezdeményezési jogát, 
amely Walter Hallsteinnak és Jacques Delorsnak köszönhető, végig megőrizte 
a válság alatt. Kezdeményezési tehetsége – ha élhetek ezzel a kifejezéssel 
– is végig éreztette hatását, és meghatározó koncepciók előterjesztésében 
mutatkozott meg: lásd az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust,  
az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt, majd az Európai Stabilitási Mechanizmust, 
amelyek megteremtése végeredményben mind a Bizottság javaslatán alapult,  
a bankuniót 2; a projektkötvények kibocsátásának kezdeményezését és a gazdasági 
kormányzás reformjára irányuló jogalkotási javaslatokat, ideértve az új Stabilitási 
és Növekedési Paktumot is. A Bizottság mindig igazi európai szemléletmódot 
követett kezdeményezési joga gyakorlása során.

Érdekes módon a Bizottság megkerülhetetlen mivoltát mi sem szemlélteti jobban, 
mint a kormányközi költségvetési paktum elfogadásának folyamata, amikor is  
a tárgyalások során nagy szakértelemet tanúsított, és a kreatív jogalkotási 
módszerek nélkülözhetetlen forrásának bizonyult. Végül pedig ezen a fórumon 
– a kormányközi porondon is – a Bizottság jeleskedett a szigorú végrehajtás 
biztosításában is. Abból, hogy a Bizottság az eredményeket szem előtt tartva 
hajlandó esetenként lemondani arról, hogy magának követelje a babérkoszorút, 
nem szabad azt a következtetést levonni, hogy szerepe veszít jelentőségéből.  
A horizontális látásmód – a tagállamok sokszínűségének figyelembevétele – és  
a vertikális tapasztalatok, azaz az európai szakpolitikák terén szerzett szakértelem 
egy helyen való összpontosulása teljesen egyedülálló az Unióban. 

Ahhoz, hogy teljesen megértsük, mi 
változott az akkori idők óta, a média 
tudósítási tevékenységét is szemügyre kell 
vennünk, amely mélyrehatóbb, gyorsabb, 
sokkal átfogóbb és jóval kritikusabb lett 
az idők folyamán. Nincs többé hajbókolás  
a csúcstalálkozók és a politikai vezetők előtt. 
A sikert az eredményeken mérik – és igen 
gyakran az azonnali eredményeken. Ha azok 
nem élik túl a média általi „boncolgatást”, 
nyomuk sem marad, ahogyan erre volt is 
egy pár látványos példa a válság során.  
Ez részben magyarázatot ad a válságkezelés 
némileg szaggatott jellegére és a folyamat 
„akadozására”.

Ez lehet az egyik oka annak is, hogy miért hasonlítják gyakran az Európai Unió 
kiépítésének folyamatát az állványozáshoz. Olyan az EU, mint egy ház, amelyet 
folyton építenek és javítgatnak, de közben az épület „szépségét” kitakarják  
az állványok. 

És valóban – az európai projekt leglényege, hogy állandóan zajlik az építkezés  
és folyamatos a munka. Azok pedig, akik a koherenciát és a szimmetriát hiányolják, 
jobban teszik, ha alkalmazkodnak ehhez az építészeti koncepcióhoz, amelyben az 
új funkciók megteremtéséhez új formákra és új modellekre van szükség. Az EU 
„rendszerszelleme” általában nem működik valami jól.

„
  
A Bizottságnak a „gyújtópont” 
nélkülözhetetlen szerepe jut,  
és ez az utóbbi időben meg is 
erősödött. “

2 A Bizottság „Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében” című, 2012. május 30-i közleménye.
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„
  
Eddig is láttuk, és nap mint 
nap tapasztalhatjuk: a vezetői 
szerepvállaláson sok múlik.

A különféle érdekek ugyanis csakis 
a megegyezésen alapuló vezetési 
stílussal foghatók  össze. “

Elmondhatjuk, hogy az integráció folyamata kiállta az idő próbáját és a válságok 
jelentette nyomást, mert mindig is eredményeket kellett produkálni, és e 
követelménynek sikerült is hatékonyan eleget tenni. Kormányzási struktúráinkat 
addig finomítottuk, hogy ma már alkalmasak arra, hogy széles körű egyetértésen 
alapuló döntéseket tudjunk hozni. Eddig is láttuk, és nap mint nap tapasztalhatjuk: 
a vezetői szerepvállaláson sok múlik.

A különféle érdekek ugyanis csakis a megegyezésen alapuló vezetési stílussal 
foghatók  össze. 

Ezért a hivatali időmben különösen odafigyeltem arra, hogy a Bizottság 
kollektíve vállaljon felelősséget a döntéseiért. Az információmegosztás hiánya  
és a szűklátókörűség csakis a testületiség révén kerülhetők el – és ennek 
letéteményese a Bizottság elnöke. A megbeszélések rendszerint őszinte 
meggyőződésen alapuló véleménykülönbségekkel és érdemi vitákkal kezdődtek. De 
a döntéseket az utóbbi tíz évben végül szinte mindig konszenzus alapján hoztuk. 
Egy politikai végrehajtó testület nem egyfajta miniparlament. A Bizottságnak mint 
végrehajtó testületnek felelősséget kell vállalnia a kollektíve szükségesnek ítélt 
kezdeményezésekért. Ez az oka annak, hogy a Szerződések szerint a Bizottságban 
nem egyéni, hanem inkább testületi alapon zajlik a döntéshozatal. Egy testület 28 
taggal is működőképes. Ez azonban mindenekfelett a valódi közösségi szemléletű 
intézményi kultúra és a hatékony irányítás kérdése.

Mivel az első elnöki megbízatásom 
kezdete (2004) majdnem egybeesett  
az Európai Unió történetének legnagyobb 
bővítésével, különösen igyekeznem 
kellett elkerülni azt a veszélyt, hogy az 
Unió földrajzi alapon, illetve ideológiai 
vagy egyéb erővonalak mentén 
darabokra szakadjon. Meggyőződésem, 
hogy nem csak a Bizottság politikai 
jellegét kell elismerni, de a Bizottság 
pártatlansága is ugyanilyen fontos. 

A Bizottságnak a politikai funkcióin túl közigazgatási és ún. „kvázi-
igazságszolgáltatási” feladatokat is el kell látnia. Ehhez megfontolt ítélőképességre 
van szükség döntéshozatali szinten, hogy a Bizottság különböző szerepeinek 
hitelessége ne szenvedjen csorbát, és ne veszélyeztesse semmi se függetlenségét, 
se professzionalizmusát. 

Az Európai Unió az utóbbi húsz évben a politikai és intézményi érettség sokkal 
magasabb szintjére jutott. Ennek a politikai keretrendszernek köszönhetjük, hogy 
túljutottunk a válságon. De ami ma megvan és működik, azt konszolidálnunk kell, 
ha a jövőben is számítani akarunk rá.

„
  
El kell ugyan ismerni a Bizottság politikai jellegét,  
de pártatlansága is ugyanilyen fontos. “
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Ma azt kell megvitatnunk, hogy milyen módon stabilizáljuk és mozdítjuk elő 
az eddig elért eredményeket. Ez a vita az előfeltétele annak, amit közösen 
kell elérnünk: növekedést és munkahelyteremtést a belső piacunkra, közös 
fizetőeszközünkre, kereskedelmünkre, az energiára, az éghajlat-változásra,  
az infrastruktúrára, a tudományra és az innovációra, az iparra és a digitális 
gazdaságra irányuló szakpolitikákon keresztül;  szabadságot és biztonságot  
a közös kül- és biztonságpolitika és a közös bel- és igazságügy révén; valamint 
társadalmi jólétet az oktatással, a kultúrával és az ifjúsággal kapcsolatos közös 
munkánknak és a demográfiai fejlemények és szociális ellátórendszerek terén 
jelentkező kihívásokra adott közös válaszoknak köszönhetően.

Hölgyeim és Uraim!

A döntéshozatali keretfeltételek ugyan adottak, de el kell ismernünk, hogy  
az európai politika sem mentes a működési rendellenességektől, amelyek miatt 
nem tudjuk a rendszert megfelelően kihasználni.

Ez egy súlyos probléma az európai demokráciára nézve. 

Az európai politikában gyakran elkenődnek a felelősségi körök határai, amin az 
intézményei reformok magukban mit sem tudnak változtatni. 

Ameddig a demokratikus döntéshozók nem hajlandóak elismerni, megvédeni  
és személyesen támogatni közösen hozott döntéseiket, mindig is baj lesz az európai 
legitimitással. 

A politikai ellentéteket gyakran rendszerszintű hibákkal tévesztik össze. Ahelyett, 
hogy a vita során szigorúan a tárgyra szorítkoznának – azaz, van-e jobb megoldás 
pl. a villanykörte- vagy az olívaolajügyben? – a vitatható eredményeket az elhibázott 
„brüsszeli” rendszer számlájára írják, amelytől csak ilyen abszurd végkifejlet 
várható. Mindezt úgy, hogy a viták és az eredmények akkor sem különböznének 
sokban, már ha különböznének egyáltalán, ha tagállami szinten került volna sor 
rájuk. Az egészségügyi kérdésekkel, a termékszabványokkal, a munkavállalók 
jogaival, a környezetvédelemmel vagy akár a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
szabályozás elsősorban nem a „brüsszeli központosítási tevékenység” 
eredménye. Ezeket a jogszabályokat társadalmi viták előzik meg, amelyek során  
a polgárok aggodalmukat fejezik ki, és cselekvésre szólítanak fel. A szabályozási 
kezdeményezések általában nem Brüsszelből indulnak. Bizonyos társadalmi, üzleti 
vagy munkavállalói érdekekből kiindulva nyilvános vitákkal és politikai folyamatokkal 
kezdődnek. A villanykörtékkel vagy az olívaolaj tárolásával kapcsolatos szabályozás 
ötlete is nemzeti szinten fogant meg. A villanykörtékre vonatkozó szabályozást 
végül támogattuk, mivel az energiahatékonyság kérdése fontos ügy. Az olívaolaj 
tárolásával kapcsolatos kezdeményezést viszont elvetettük, mivel úgy láttuk, hogy 
ez a kérdés nem igényel európai szintű megoldást.

„
 
 Ameddig a demokratikus döntéshozók nem hajlandóak 
elismerni, megvédeni és személyesen támogatni közösen hozott 
döntéseiket, mindig is baj lesz az európai legitimitással. “
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Aszimmetria tapasztalható a nemzeti szintű és az európai szintű politika 
dialektikájában is. A tagállami szintet az „ellenzék a kormánnyal szemben” logika 
jellemzi, azaz minden téma esetében van egy párt, amelyik kiáll érte, és van 
egy párt, amelyik ellenzi. Európai szinten ez a séma nem működik, azaz nincs 
olyan párt, amely automatikusan az EU oldalán állna. Az általános európai érdek 
védelmezője a Szerződésekben lefektetett szerepénél fogva főleg a Bizottság, tehát 
mindig elvárható tőle, hogy kiálljon a kollektív döntések mellett. Nagyon gyakran 
azonban érdemi támogatás nélkül marad, mert olyan a rendszer, hogy minden 
más szereplője megengedheti magának, hogy hol kicsit „kormánypárti”, hol kicsit 
„ellenzéki” is lehessen.

Van tehát egyfajta „kognitív disszonancia” a nemzeti és európai szintű politikai 
folyamatok között. Ez viszont szinte skizofrén politikai magatartásformák 
kialakulásához vezet. Európai szinten a tagállami politikusok sokkal többet 
követelhetnek, mint a hazai politikai porondon, anélkül, hogy felelősséget 
kellene vállalniuk a megvalósításhoz szükséges intézkedések elfogadásáért 
és végrehajtásáért. Ezernyi kísértés és lehetőség van arra, hogy kibújjanak  
a felelősség alól. Tapasztalatból mondhatom, hogy gyakran előfordul az helyzet, 
amikor ugyanaz a párt gyökeresen eltérő, sőt egymásnak teljesen ellentmondó 
álláspontokat képvisel tagállami szinten és az Európai Parlamentben. 

Ámde legyen szó akár tagállami, akár európai politikusokról, a végén a választók 
nemzeti szinten „nyújtják be a számlát”. A tagállami szinttől független, egyedi 
szempontok alapján kiérdemelt páneurópai politikai jóváhagyás nem létezik.

Végeredményben az a probléma, hogy sok ország úgy tekint Európára, mint saját 
törekvéseinek projekciós felületére, és igen hamar arra a kijelentésre jutnak, hogy 
„Európával” nem stimmel valami, ha nem minden tagország követi e törekvéseket. 
Számos tagállam azt reméli, illetve úgy tesz, mintha Európa egy szép napon  
az adott ország felnagyított másává válhatna – de erre hiába várnak.

Épp ilyen ellentmondás az is, amikor egyes politikusok dédelgetett jogszabályaikkal 
bizonyos területeket igen alaposan leszabályoznak, de ha mások teszik ugyanezt, 
„indokolatlan beavatkozást” kiáltanak. Mi sem árt jobban az EU-nak annál, 
mint amikor azok a politikusok, akik nem tudtak eléggé meggyőzően fellépni, 
sikertelenségük okait az európai rendszer hiányosságaiban keresik, ahelyett, hogy 
belátnák: az ő hibájuk, hogy nem tudták a többséget megnyerni elképzeléseiknek. 
Emiatt nagy dilemmába kerülünk, amely a jövőről szóló vitában meghatározó 
szerepet tölt be: amikor az embereknek nem tetszik egy-egy nemzeti szinten 
elfogadott politikai döntés, nem szavaznak többé a döntéshozóra. Ha viszont  
az európai szintű döntés ellen berzenkednek, akkor hajlamosak Európa ellen 
fordulni.

„
  
Amikor az embereknek nem tetszik egy-egy nemzeti szinten 
elfogadott politikai döntés, nem szavaznak többé a döntéshozóra. 
Ha viszont az európai szintű döntés ellen berzenkednek, akkor 
hajlamosak Európa ellen fordulni. “
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Legelőször valóban magával a politikai kérdéssel kell foglalkozni. Egy kedvelt angol 
szállóige parafrázisával élve: „It’s the politics, stupid!“

Egy nemzetállamban a legitimitás kérdése elvileg nem vitás. A politikai egyetértés 
hiánya általában nem vonja maga után a politikai építmények és a politikai rendszer 
megkérdőjelezését. Az Európai Unió legitimitása azonban még mindig azon múlik, 
hogy fel tud-e mutatni konkrét eredményeket. Ezért ha az EU intézményeinek 
nincs meg a kellő támogatottsága, az az egész európai integrációt, veszélybe 
sodorja, míg a nemzeti intézmények vagy politikai pártok támogatottságának 
hiánya általában nem fenyegeti a nemzet egységét. Valójában minden politikai 
projektnek legalább egy minimális szintű, kimondott vagy hallgatólagos tartós 
támogatásra van szüksége Az átlagemberek általános kétségein és szorongásain 
túl, amellyel a globalizáció korában minden intézménnyel és minden társadalmi 
elittel szemben viseltetnek, az Európai Uniónak napjainkban azzal a konkrét 
kihívással kell szembenéznie, hogy a politikai fősodorhoz tartozó egyes pártok  
az egyre erőteljesebb euroszkeptikus, sőt eurofób hangokat nemhogy lecsillapítanák, 
hanem egyenesen átveszik populista gondolatvilágukat. A balközéptől a jobbközépig 
húzódó spektrumon található politikai erőknek és szereplőknek véleményem szerint 
el kell hagyniuk a komfortzónájukat. Nem hagyhatják a vitát a szélsőséges politikai 
pártokra, hanem „vissza kell szerezniük a labdát”. Mind nemzeti, mind uniós szinten 
ki kell állniuk a pozitív európai politikai menetrend mellett. 

Az Európa melletti elszánt politikai akaratot nem pótolhatja sem a Szerződések 
módosítása, sem az intézmények átszabása. Nagy örömömre szolgál, hogy ez  
a felismerés egyre inkább utat tör magának. Ahogyan Friedrich Hölderlin írta egykor: 
„ahol veszély fenyeget, fölmagaslik a menedék is”.

Legelőször az ilyen politikai 
hátulütőket kell orvosolni annak 
érdekében, hogy Európa legitimitását 
helyreállítsuk és hatékonyságát 
növeljük.

Ehhez az EU tagállamainak politikai és társadalmi szövetének részét képező európai 
projekt melletti kiállásra, vezetői készségre és határozott fellépésre van szükség. 
Meg kell értenünk, hogy az uniós szakpolitikák már nem külpolitikának számítanak. 
Az uniós politika mára belüggyé vált a tagállamokban. 

Az Unió, az uniós intézmények és a 
tagállamok között az együttműködés 
új formáját, új együttműködési 
viszonyt kell kialakítanunk. 
Az együttműködésen alapuló 
kapcsolaton egy olyan elvet értek, 
amely szerint az intézmények és 
a tagállamok a Szerződésekben, 
nevezetesen a EUSZ 4. cikkében már 
lefektetett lojális együttműködésen 
túlmenően is közreműködnek 
annak érdekében, hogy a különböző 
szinteken meghozott döntéseik a 
lehető legkompatibilisebbek legyenek 
egymással.

„
 
 Az Európa melletti elszánt politikai 
akaratot nem pótolhatja az intézmények 
átszabása. “

„
  
Az Unió, az uniós intézmények  
és a tagállamok között  
az együttműködés új formáját, 
új együttműködési viszonyt kell 
kialakítanunk. “
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„  Meg kell erősítenünk a politikai 
pártok szerepét uniós szinten, 
hogy össze tudjuk fogni a politikai 
érdekeket, megfelelő szerkezetbe 
foglaljuk a politikai prioritásokat, 
és mindeközben végig biztosított 
legyen a politikai összhang. “

Túl sokáig az volt az elvárás – legalábbis a brüsszeli zárt burokban –, hogy 
az uniós intézmények úgyis mindig megpróbálnak túlmenni a Szerződések 
adta lehetőségeken, míg a tagállamok éppen azzal számoltak, hogy majd ők 
visszaszorítják az intézmények ezen igyekezetét. Túl kell végre jutnunk ezen az 
éretlen gondolkodásmódon. 

Egyértelműen behatárolt megbízatásokra van szükség, amelyet az EU különböző 
szereplői és szintjei körültekintő módon adnak át egymásnak, a helyi szinttől  
a regionális és nemzeti szinten át egészen az európai szintig. Ezeket a megbízatásokat 
mind tárgyukat, mind korlátaikat tekintve teljes mértékben tiszteletben kell tartani. 

Annak érdekében, hogy egyrészt az 
EU intézményeinek egymás közötti 
viszonyát, másrészt az európai 
intézmények és a tagállamok 
viszonyát a versenyszellem helyett 
az együttműködés vezérelje, meg kell 
erősítenünk a politikai pártok szerepét 
uniós szinten, hogy össze tudjuk 
fogni a politikai érdekeket, megfelelő 
szerkezetbe foglaljuk a politikai 
prioritásokat, és mindeközben végig 
biztosított legyen a politikai összhang.

Ezért mutat jó irányba az a választói 
dinamika, amely annak az újításnak 
köszönhető, hogy a politikai pártok 
immár jelöltet állíthatnak a Bizottság 
elnöki hivatalának betöltésére. 

Úgy vélem, hogy a jelenlegi választási eljárás, noha korlátai ismertek előttem, 
alkalmas lehet arra, hogy erősítse a választások európai jellegét. Segít az európai 
közszféra fokozatos kialakításában az erre vállalkozó pártoknak. Meglepő – vagy 
éppen nem az –, hogy most épp azok a politikai erők utasítják el az európai 
intézmények demokratikus elszámoltathatóságát erősítő intézkedéseket, amelyek 
mindig is kritizálták a demokratikus elszámoltathatóság hiányát Európában.  
A nemzeti szintű demokráciák valóban elengedhetetlenek az Európai Unió 
legitimitása szempontjából, de nagy hiba lenne megállítani az európai szintű 
demokratizálódási folyamatot. A rendszer még mindig alakulóban van, de ha 
akadályozzuk a fejlődésben, az mindannyiunkat hátravet.

E dinamikát a választásokat követően megegyezésnek kell kísérnie nem 
csak a személyi kérdéseket, de a politikai prioritásokat illetően is, mind az 
egyes intézményeken belül, mind azok között. Konkrétan ez annyit tesz, hogy  
a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak megállapodást kell kidolgoznia 
az új törvényhozási ciklus – pozitív vagy negatív – prioritásairól. Célszerű lenne, 
ha a túlzott adminisztratív költségek csökkentése érdekében ezt a szabályozás 
javításával kapcsolatos új intézményközi megállapodás is követné. 

Máskülönben sohasem alakulhat ki mindenki számára meggyőző és kötelező erejű 
megállapodás arról, hogy mely kérdésekben kell az Uniónak több felelősséget 
vállalni, és mely kérdésekben kell a háttérbe szorulnia.
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Hölgyeim és Uraim!

Ez az a fundamentum, amely az Unió jelenlegi jogi keretrendszerén szükséges 
elkerülhetetlen „sebészeti” beavatkozásokon túlmenően további mozgásteret is nyújt.

A közeljövőben meglátásom szerint aligha adódik olyan történelmi jelentőségű 
pillanat Európában, mikor is teljesen új alkotmányt írhatunk. Az Unió fejlődési módja 
ezentúl is a „permanens reform” lesz, és nem a „permanens forradalom”. 

Ahhoz, hogy ez az állandó reform sikerre vezessen, és minden egyes lépése összhangban 
legyen az egész folyamatot motiváló átfogó jövőképpel, meggyőződésem, hogy be 
kell tartanunk egy jó pár elvet: 

Mindenekelőtt az Uniót csak a hatályos Szerződések és a közösségi módszer alapján 
lehet továbbfejleszteni. Amint elhagyjuk ezt a keretet, a széttartásnak, az egymást 
átfedő struktúráknak és végeredményben az inkoherenciának és az alulteljesítésnek 
nyitunk teret. 

Másodsorban, a Szerződések kiegészítését megelőzően fel kellene számolni az 
azokban, illetve az azok között és az egyéb jogszabályok vonatkozásában fennálló 
ellentmondásokat és túlzott szövevényességet. Ez legfőképpen annyit tesz, hogy 
az olyan kormányközi eszközöket, mint az Európai Stabilitási Mechanizmus vagy  
a költségvetési paktum minél hamarabb be kell építeni a Szerződésekbe.

Harmadsorban, minden új kormányközi megoldást csakis kivételes jelleggel  
és átmenetileg lenne szabad fontolóra venni, illetve bevezetni, hogy elkerüljük az 
elszámoltathatóság és a jogi koherencia terén adódó problémákat. 

Negyedsorban, az Uniónak a lehető 
legnagyobb mértékben arra kell törekednie, 
hogy egészként, mind a 28 tagállammal együtt 
fejlődjön tovább. Amennyiben elkerülhetetlen 
az egyéb formációkban megvalósuló mélyebb 
integráció, nevezetesen az euróövezet 
jelenlegi és jövőbeni tagjai között, annak 
nyitottnak kell maradnia minden részvételi 
szándékát jelző fél előtt. A tagállamok egy-
egy csoportján belül alkalmazott, szorosabb 
integráció módszere a Szerződésekben is 
lefektetett, ún. megerősített együttműködés. 

Ötödsorban, az Unió fejlődésének minden további mozzanatát világosan elkülönülő, 
meghatározott sorrendet követő szakaszokra kell bontani. A jövőbeni lépéseket 
elsődlegesen a Szerződések hatályos rendelkezései által biztosított lehetőségekre 
kell alapozni, nem pedig a Szerződések által nem szándékolt hézagokra,  
és szerződésmódosításra csak a Szerződések alapján lehetséges másodlagos 
jogszabályok hiányában kerülhet sor. 

Hatodsorban, nem szabad, hogy az előrelépés ütemét a legtartózkodóbb tagállamok 
diktálják. Nem engedhetjük meg ugyanis, hogy Európa a leglassabban fejlődő 
tagállam sebességével fejlődjön.

„
 
 Aligha adódik olyan történelmi 
jelentőségű pillanat Európában, 
mikor is teljesen új alkotmányt 
írhatunk. Az Unió fejlődési módja 
ezentúl is a „permanens reform” 
lesz, és nem a „permanens 
forradalom”. “ 
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Hetedsorban, amennyiben a Szerződés újabb módosítása elengedhetetlennek 
bizonyul, ezt – még a tárgyalások megkezdését és a ratifikálást megelőzően – teljes 
körűen, a nyilvánosság bevonásával meg kell vitatni.

Be kell látnunk, hogy jelenleg rendkívüli kihívás elé állít bennünket a közös valuta, az 
euróövezet és az EU egészének viszonya. Én azonban úgy vélem, hogy a Szerződések 
logikája hasznos útmutatást nyújt ebben a tekintetben. 

A Szerződések szerint a közös fizetőeszköz minden tagállamnak szól, kivéve azokat, 
amelyek állandó kívülmaradási jogot kaptak. Valójában ilyen joga csak egyetlen 
tagállamnak, az Egyesült Királyságnak van. 

Még Dánia esetében is találóbb a „részvételi lehetőség fenntartása”, mint az állandó 
kívülmaradás. Az összes többi tagállam vállalta, hogy csatlakozik az euróövezethez. 
Ez persze időbe fog telni, és csatlakozásuk még a korábbiaknál is gondosabb 
előkészületeket igényel. 

Mindenesetre hiba lenne, ha az összetartás logikáját szerkezeti szinten a széthúzás 
kísérné. Annál is inkább, mert a válságra adott válaszintézkedések kidolgozása során 
szerzett gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagállamok véleményei nem 
aszerint oszlanak meg, hogy melyikük tagja már az euróövezetnek, és melyikük még 
nem. Az Euró Plusz Paktumtól a költségvetési paktumig, az egységes felügyeleti 
mechanizmustól az egységes szanálási mechanizmusig: valahányszor a 17 vagy 
18 tagállam ambiciózusabb projektbe kezdett, szinte az összes többi felsorakozott 
mögéjük, és kivették részüket a vállalkozásból. A befelé mutató centripetális erők 
valóban erősebbnek mutatkoztak a kifelé sodró centrifugális hatásoknál.

Az Unió szűkebb körű, azaz  
a jelenlegi 28 tagú EU helyett csak 
az euróövezetet magában foglaló 
újraalapításáról való álmodozás nem 
annak a jele, hogy rendszerszintű hibák 
lennének az EU-ban, vagy ne lenne  
a 28 tagú közösségben elég potenciál. 
Inkább nosztalgikus vágyódás egy 
családiasabb berendezkedés után,  
a régi szép idők felidézése, amelyekből 
sokan – hibás gondolatmenet alapján 
– vigaszt merítenek, mondván, hogy 
akkor még kisebb, kevésbé összetett, 
de összetartóbb és meghittebb volt 
a közösség. Csakhogy az idő nem vár 
senkire, és a történelem megy tovább. 
A központi magra és a perifériára 
szakadás bármilyen konstellációban 
csak gyöngíteni fogja mindkettőt.

„
 
 A befelé mutató centripetális erők valóban erősebbnek 
mutatkoztak a kifelé sodró centrifugális hatásoknál. “

„
 
 A központi magra és a perifériára 
szakadás bármilyen konstellációban 
csak gyöngíteni fogja mindkettőt. “
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Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy az Európai Unió és az Egyesült 
Királyság viszonyára is kitérjek. Rendületlenül vallom, hogy Európa erősebb az 
Egyesült Királysággal, és az Egyesült Királyság is erősebb az Európai Unió tagjaként, 
mint egymagában. Elismerem viszont, hogy történelmi, geopolitikai és gazdasági 
okokból tekinthető úgy, hogy az Egyesült Királyság esete más, mint a többi országé. 
Épp ezért lenne hiba, ha az Egyesült Királyság kedvéért tett kivételt a mindenkire 
érvényes szabály rangjára emelnénk. Meg kell találnunk annak a módját, hogy eleget 
tegyünk az Egyesült Királyság sajátos helyzetének, de csak olyan mértékben, amely 
nem fenyegeti az Unió egészének koherenciáját. 

Még ha egyes kérdésekben olykor több kormány is hasonló helyzetben találja magát, 
nem szabad összetévesztenünk ezt a sajátosságot az Unió általános helyzetével.

Hölgyeim és Uraim!

A fenti elvek alapján számos olyan politikai terület rajzolódik ki, amelyeken  
a következő években egyes konkrét intézményi reformok kapcsán különösen intenzív 
vitákra, valamint sok tenni- és eldöntenivalóra számíthatunk: (1) a gazdasági  
és monetáris unió elmélyítése a Bizottság vitaindító tervezetével összhangban;  
(2) az Unió hathatósabb külső képviselete; (3) az uniós értékek és az uniós polgárság 
megszilárdítása; (4) a szabályozási feladatok jobb felosztása; és (5) a politikai unió 
folyamatos tökéletesítésének szükségessége.

A gazdasági és monetáris unió elmélyítésével kapcsolatban a Bizottság vitaindító 
tervezete – „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” – fogalmazta 
meg mindmáig érvényes jövőképünket. A dokumentum a nagyra törő célokhoz 
megfelelő menetrendet irányoz elő. Először is, a gazdasági kormányzás reformját 
teljes mértékben meg kell valósítani. Ha ez megvan, akkor a következő lépésnek az 
euróövezet szintjén a közös fiskális rendszer fokozatos kialakításában kell állnia, 
amit az adópolitikák és a munkaerőpiacok további koordinációja egészítene ki. Erre 
az óhatatlanul szerződésmódosításhoz vezető fejleményre csak a kellő mértékű 
demokratikus legitimáció és elszámoltathatóság megteremtésével kerülhet 
sor. Nem szabad, hogy az euróövezeten belül alkalmazott „fiskális-föderális” 
megközelítés irányába való elmozdulás csak a közös fizetőeszközt használó 
tagállamokra korlátozódjon. Nyitva kell állnia minden jövőbeli és potenciális tag 
előtt, tiszteletben tartva az egységes piac integritását és az Unió egészében 
alkalmazott politikai intézkedéseket.

„
  
Az euróövezet szintjén a közös fiskális rendszer fokozatos kialakítását 
kell célul tűzni, amit az adópolitikák és a munkaerőpiacok további 
koordinációja egészítene ki. “



21

EURÓPÁRÓL 

Az Unió hathatós külső képviselete érdekében együttműködés szellemében 
kialakított munkamegosztásra van szükség az Unió és a tagállamok tisztviselői 
között. A Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökei közötti eddigi együttműködés 
iránytűként szolgálhat ebben a kérdésben. A Bizottság alelnöki tisztét is betöltő 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselő  mellé mind a Bizottságból, mind  
a Tanácsból hatékony politikai helyetteseket kell rendelni. A közös külső képviselet 
megvalósításának lehetőségét, amelyet a Lisszaboni Szerződés vezetett be, teljes 
mértékben ki kell meríteni. A külpolitika és a belső politikák külpolitikai vetületeinek 
kombinációja révén az Unió globális szintű befolyásra tehet szert, és az Unió és  
a tagállamai közötti tehermegosztás is hatékonyabbá válhat. A legfontosabb az, hogy 
az összehangoltabb biztonság- és védelempolitika irányába tett első lépéseknek 
legyen folytatása. Ezenkívül szorosan idetartozik az is, hogy az euróövezetnek 
egységesebb külső képviselete legyen a nemzetközi pénzügyi intézményekben. 

Az uniós értékek és az uniós polgárság megerősítéséhez teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani és alkalmazni kell a jogállamiság elvét, csakúgy mint az 
uniós jogokat, garanciákat és szabadságokat. Konszolidálni kell az olyan eszközöket, 
mint az alapjogok érvényesülésének a jogalkotási hatásvizsgálatok során történő 
ellenőrzése és a Bizottság által a jogállamiság megóvására érdekében létrehozott 
keretrendszer. Az uniós jogokkal – nevezetesen a szabad mozgás jogával – való 
visszaélés ellen a másodlagos jog eszközeivel lehet és kell küzdeni, nem pedig az 
elv megkérdőjelezésével.

„
 
  Az Unió hathatós külső képviselete érdekében együttműködés 
szellemében kialakított munkamegosztásra van szükség az 
Unió és a tagállamok tisztviselői között. “

„
 
 Az uniós jogokkal – nevezetesen a szabad mozgás jogával – 
való visszaélés ellen a másodlagos jog eszközeivel lehet és kell 
küzdeni, nem pedig az elv megkérdőjelezésével. “
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A szabályozási feladatok felosztását illetően azzal a felismeréssel kell kezdenünk, 
hogy valójában az EU-tagállamokra is legalább a szabályozottság ugyanazon szintje 
jellemző, mint az EU-ra, sőt! Noha kétségtelenül akad példa az intézmények, köztük 
a Bizottság túlbuzgóságára, nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy 
az uniós szabályozás fő motívuma az, hogy a 28 tagállam részletes jogszabályait 
összefésülje. Azt a kérdést tehát, hogy mely politikai területeken kell az EU-nak 
nagyobb szerepet vállalnia, és melyeken inkább háttérbe szorulnia, nem lehet egy 
negatív vagy egy pozitív felsorolással megválaszolni, hanem az egyes intézkedések 
intenzitási és beavatkozási foka között kell különbséget tenni. A legjobb módszer 
ennek megállapítására a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi 
megállapodás, amely a teljes jogalkotási folyamatra kiterjesztené a Bizottság 
által alkalmazott intézkedések – a szabályozásra vonatkozó célravezetőségi 
vizsgálatok, hatásvizsgálatok, bürokráciacsökkentés – hatályát. Végeredményben  
a politikai prioritásokról kialakított politikai konszenzus rendszeres felülvizsgálatáról 
van szó, amelyet többféleképpen elő lehetne segíteni: a hatályvesztésre vonatkozó 
rendelkezések bevezetésével, vagy pedig azon elv elfogadásával, miszerint  
a jogalkotási folytonosság megszakad az Európai Parlament újraválasztásakor.

Az általam „Európa 3.0”-nak nevezett szervezet alapjait képező politikai unió 
tökéletesítését és a nagyobb demokratikus legitimációt a közösségi módszerrel 
kell megvalósítani, amely a fékek és ellensúlyok, valamint az intézmények és  
a tagállamok közötti egyenlőség rendszere, tehát a legjobb kiindulópont a nemzetek 
feletti demokrácia megerősítésére. A különböző szinteken bevezetett vétójogok 
kombinációjából soha nem lesz nemzetek feletti demokrácia – ezt sokkal inkább 
az elszámoltathatóság rendszerének kiépítésével lehet kialakítani, mégpedig azon 
a szinten, amelyen a végrehajtási döntések születnek. Amennyiben e döntéseket 
a végrehajtási hatáskörrel rendelkező európai szervek, azaz a Bizottság hozza 
meg, akkor az európai törvényhozók, vagyis az Európai Parlament és – jogalkotói 
szerepében – a Tanács feladata biztosítani a demokratikus legitimitást és az 
elszámoltathatóságot. A tagállamok szintjén hozott döntések legitimitását viszont 
a nemzeti parlamenteknek kell biztosítaniuk, és a felelősség is az ő vállaikat terheli 
– a Tanács keretében kezdeményezett tagállami fellépések vonatkozásában is. 
Az imént már említett együttműködési viszonyban a nemzeti parlamentek és az 
Európai Parlament kapcsolatának központi szerep kell, hogy jusson.  

E logika szerint az Unió végrehajtó testületét, 
a Bizottságot úgy kell megreformálni, hogy a 
kincstári funkciót is ez a szerv biztosítsa. A Bizottság 
egy kétkamarás törvényhozó testületnek tartozna 
elszámolással, amelyet az Európai Parlament és 
a Tanács alkotna. A Bizottság politikai szerepe 
és funkcionális függetlensége közötti megfelelő 
egyensúly érdekében a jelenleg alkalmazott 
negatív bizalmatlansági eljárás helyett konstruktív 
bizalmatlansági mechanizmust kell bevezetni. 
Az Európai Bizottságnak csak akkor kellene 
lemondania, ha az Európai Parlament tagjainak 
abszolút többsége más elnököt javasolna az 
Európai Bizottság élére.

„  Az Unió végrehajtó testületét,  
a Bizottságot úgy kell 
megreformálni, hogy a kincstári 
funkciót is ez a szerv biztosítsa. 
A Bizottság egy kétkamarás 
törvényhozó testületnek tartozna 
elszámolással, amelyet az Európai 
Parlament és a Tanács alkotna. “

„
 
 Az Európai Uniónak a nagy dolgokkal kapcsolatban nagy,  
a kis dolgokkal kapcsolatban kis szerepet kell vállalnia. “
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Végezetül, annak érdekében, hogy az uniós szintű végrehajtási feladatkörök közötti 
teljes körű koherencia, valamint a hatékonyság, a demokratikus legitimáció és 
az elszámoltathatóság biztosítható legyen, további újításokat is fontolóra lehet 
venni. Középtávon az eurócsoport elnöki tisztségét egybe lehetne vonni a Bizottság 
gazdasági és monetáris ügyekért, valamint az euróért felelős alelnöki pozíciójával. 
Egy ennél gyökeresebb változás lenne az Európai Tanács elnöki tisztségének és  
a Bizottság elnöki tisztségének összevonása – erre kétségkívül csak hosszú távon 
kerülne sor. 

Tekintettel azonban az európai integráció 
fejlődésének valószínű menetére, főleg az 
euróövezetben, e hivatalok összevonása 
hasznos lépés lenne, amely fokozná  
a koherenciát, és nagyobb láthatóságot 
kölcsönözne az Európai Unió politikai 
rendszerének, mind a rendszeren belül, 
mind azon kívül. Értelemszerűen átmeneti 
időszakok és köztes megoldások is 
elképzelhetők. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy ezek az intézményi fejlemények csak 
akkor vezethetnek sikerre, ha először meg 
tudunk egyezni a politikai tartalmakról,  
és sikerül a szakpolitikai intézkedések között 
nagyobb konvergenciát kialakítani. 

Hadd hangsúlyozzam újra: „It’s the politics, stupid!” 

Magyarul: a politika képes az új intézkedéseket útjára indítani, s csak ezt követik  
az intézményi változtatások, nem pedig fordítva. 

Hölgyeim és uraim, összefoglalásként hadd ismételjem meg: 

az európai integráció mindig is egy lépésről lépésre haladó folyamat marad. Ezt 
tudtuk az elejétől fogva: a Schuman-nyilatkozat szavaival élve „L’Europe ne se fera 
pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble” – azaz Európát nem lehet egy 
csapásra felépíteni, sem pusztán valamely közös szerkezet kialakításával integrálni. 

E pragmatikus megközelítés sosem állt ellentmondásban az ideálok megvalósítására 
való törekvéssel. A célunk, az álmunk megvalósításával – melyet a német filozófus, 
Sloterdijk „éber álomnak” nevezett. 

„
 
 It’s the politics, stupid! “

„
 
 Egy ennél gyökeresebb változás 
lenne az Európai Tanács elnöki 
tisztségének és a Bizottság 
elnöki tisztségének összevonása 
– erre kétségkívül csak hosszú 
távon kerülne sor. “

„
 
 Az európai integráció mindig is egy lépésről lépésre haladó 
folyamat marad. A legújabb kori történelem legnagyobb 
horderejű projektjéről van szó. Az integrációs folyamatban rejlő 
energia és vonzerő szembeötlő. “
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A legújabb kori történelem legnagyobb horderejű projektjéről van szó.  
Az integrációs folyamatban rejlő energia és vonzerő szembeötlő. Az európai 
struktúrák alkalmazkodóképessége példa nélküli, de csak bizonyos feltételek 
esetén nyilvánulhat meg: amikor a vezetői szerepvállalás egyértelmű, amikor  
az együttműködés kiforrott, és amikor Európa offenzív, proaktív politikát folytat.

Ez a tétje a közelgő európai választásoknak. A szavazóurnához járulás a lehető 
legjobb pillanat arra, hogy vállaljuk az eddig elért eredményeket, és megegyezzünk 
arról, hogy milyen feladatok várnak még ránk, és a legjobb pillanat arra is, hogy 
kiálljunk a mai Európa mellett, de elgondolkodjunk azon is, hogy milyen lehetne.

A mostani választásokon sok múlik!

Az Európai Bizottság élén töltött tíz év alatt végig arra törekedtem, hogy 
munkámmal hozzájáruljak egy pragmatikus, koherens és képlékeny Európai 
Unió megalapozásához. Bár az Európai Unió végső soron elfogadott intézkedései 
nem mindig állták ki az összehasonlítás próbáját kezdeti ambícióinkhoz képest, 
meggyőződésem, hogy a Bizottság döntő szerepet játszott és fog játszani  
a továbbiakban is.

Azon munkálkodtunk, hogy Európa egységét megőrizzük, de fontos cél volt  
az is, hogy Európa mindeközben nyitott maradjon és erősebbé váljék. Erősebbé is 
vált, mert a tagállamok gazdaságai egyre jobban megállják helyüket a globális 
versenyben. Megerősödéséhez az is hozzájárult, hogy európai szinten látványosan 
megszilárdult a gazdasági és pénzügyi kormányzás.

Van még bőven tennivaló. E projekt egyedülálló és szükséges, egy olyan projekt, 
amelyre büszkék lehetünk.

Abban a kiváltságban volt részem, hogy részt vehettem azon válaszok 
kidolgozásában, amelyeket az Európai Unió történelmének néhány rendkívül 
fenyegető fejleményére adtunk, és megtiszteltetésnek érzem, hogy e tapasztalatok 
tanulságaira építve reformok bevezetését kezdeményezhettem. Fáradozásaink 
azonban nem a munka megkezdésével, hanem csakis a szükséges erőfeszítések 
végigvitelével nyerhetik el méltó jutalmukat.

Folytassuk tehát megkezdett munkánkat. 

Hajtsuk végre a „hétköznapok reformját”.

Éljünk azzal, amit egyik elődöm, François-Xavier Ortoli a „hétköznapok bátorságának” 
nevezett.

Azoknak, akik hozzám – és remélem, Önökhöz – hasonlóan szenvedélyesen szeretik 
Európát, azért kell dolgozniuk, hogy Európában minden egyes ember tisztességes 
társadalomban élhessen. Mert végeredményben a lényeg nem a koncepciókban, 
a számokban vagy a gazdasági adatokban rejlik, hanem az értékekben. És úgy 
hiszem, hogy Európa pontosan az értékeket képviseli: a békét, a szabadságot  
és a szolidaritást. 

Köszönöm a figyelmet.




