
EU Kislexikon

Ajánlás
Az EU olyan nem kötelezõ erejû jogi aktusa, amely

cselekvési és magatartási elvárásokat fogalmaz meg

címzettje számára, és amelyet a közösségi jogban el-

járó nemzeti bíróságoknak figyelembe kell venniük.

Alapszabadságok
A belsõ piac lényegét a négy alapszabadság adja.

Ezek: az áruk, a szolgáltatások, a tõke és a személyek

szabad, akadálymentes áramlása a tagállamok között.

Alapszerzõdések
Az Európai Szén- és Acélközösséget (1951), az Eu-

rópai Gazdasági Közösséget (1957), az Európai Atom-

energia Közösséget (1957) megalapító szerzõdések, az

Egységes Európai Okmány (1986), a Maastrichti Szer-

zõdés (1992), valamint az Amszterdami Szerzõdés

(1997) összefoglaló neve. A Nizzai Szerzõdést, mely

szintén az EU- és EK-szerzõdéseket módosította,

2001. február 26-án írták alá.

Amszterdami Szerzõdés
A Római és a Maastrichti Szerzõdéseket módosító

Amszterdami Szerzõdést 1997 októberében írták alá

az állam- és kormányfõk. A szerzõdés 1999. május 1-

jén lépett hatályba. Bár az Amszterdami Szerzõdés

számos területen elmélyíti az Unió közös politikáját,

kiterjeszti az Európai Parlament döntési jogait, a leg-

jelentõsebb módosításai a bel- és igazságügyi együtt-

mûködés területét érintik.

Bel- és igazságügyi együttmûködés
A bel- és igazságügyi együttmûködést az 1993. no-

vember 1-jén hatályba lépett Maastrichti Szerzõdés

hozta létre. A maastrichti modell szerint három pillér-

re épülõ Európai Unió harmadik pillérét alkotó

együttmûködés célja a tagállamok közötti belsõ hatá-

rokon folytatott személyellenõrzés megszüntetése, út-

levél- és minden egyéb ellenõrzés nélküli, szabad ha-

tárátlépés lehetõségének a megteremtése. Ennek ér-

dekében olyan közös akcióprogramokat, egyezménye-

ket és együttmûködési formákat dolgoznak ki, ame-

lyek hatékonyan biztosíthatják az Unió tagállamai ál-

tal alkotott térség külsõ határainak védelmét és a be-

lépõk szigorú ellenõrzését. A kormányközi szintû

együttmûködés elsõsorban a tagállamok menekült-

és bevándorlási politikájára, a szervezett bûnözés kü-

lönbözõ formái elleni küzdelemre, a rendõrségek kö-

zötti együttmûködésre, valamint a tagállamok állam-

polgárainak büntetõ- és polgári ügyekben nyújtott

jogsegély-szolgáltatásra irányul. Az Amszterdami

Szerzõdésben számos területet átemeltek az Unió el-

sõ pillérébe, azaz közösségi hatáskörbe.

Belsõ piac (egységes piac)
A belsõ piac olyan belsõ határok nélküli térséget

jelent, amelyen belül megvalósul az áruk, a szemé-

lyek, a szolgáltatások és a tõke szabad mozgása. A kö-

zös piacnál magasabb integrációs fokot jelöl, amikor

a vámok és mennyiségi korlátozások megszüntetésén

túl az egyéb, nem vámjellegû korlátokat is felszámol-

ják.

Biztosok
Az Európai Bizottság tagjai, akik területükön felel-

nek a Bizottság munkájának irányításáért. Jelenleg

húsz biztos van, elnököt és egy alelnököt választanak

maguk közül.

Blokkoló kisebbség
A minimális szavazatok száma, mely a minõsített

többségi szavazásnál a döntés elfogadásának meg-

akadályozásához kell. A 15 jelenlegi tagállam esetén

az Európai Tanácsban a 87 szavazatból 26 kellene a

döntés elutasításához. A britek nyomására 1995-ben

bevezetett „ioanninai kompromisszum” alapján azon-

ban az ún. blokkoló kisebbség már 23 és 25 közötti el-

lenszavazattal elérheti a döntés elhalasztását.

Csatlakozási tárgyalások
A csatlakozni kívánó ország és az EU között több

szinten folyt tárgyalások, amelyek során azt vizsgál-

ták, hogy az adott ország milyen mértékben felel meg

a csatlakozás követelményeinek. A tárgyalásokon dõlt

el, hogy mi kerül a csatlakozási szerzõdésbe, és hogy

mely kötelezettségek teljesítése alól kér a csatlakozni

kívánó ország átmeneti mentességet. A legmagasabb

a miniszteri szintû tárgyalási forduló volt, a legalacso-

nyabb szintet pedig az adott ország és az EU szakértõ-

inek egyeztetõ tárgyalásai jelentették. (A magyar csat-

lakozási tárgyalások ünnepélyes megnyitására 1998

márciusában került sor. Az érdemi csatlakozási tár-

gyalások 1998. november 10-e óta folytak az Európai

Unióval, hivatalosan 2002. december 13-án, Koppen-

hágában zárultak le.)

Delors-terv
A Gazdasági és Monetáris (Pénzügyi) Unió (EMU)

létrehozásának háromlépcsõs terve (1989). Az elsõ

szakasz, amely a tõkemozgást liberalizálta, és szoro-

sabb koordinációt helyezett kilátásba e területen,

1990. július 1-jén indult. A második lépcsõ (1994. jan.

1. – 1999. jan. 1.) fõ feladata az Európai Központi

Bank létrehozása volt. A harmadik lépcsõ a tényleges

Gazdasági és Monetáris (Pénzügyi) Unió kialakítása,

melynek alapvetõ feltétele a tagországok valutaárfo-

lyamainak végleges rögzítése és az új közös pénz, az

euro bevezetése.

Demokráciadeficit
Az EU-val szemben támasztott aggodalmak egyike:

az Európai Parlament nem rendelkezik olyan széles
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körû jogosítványokkal a közös intézmények (a Tanács

és a Bizottság) ellenõrzésére, mint a nemzeti parla-

mentek a saját kormányuk fölött. Az uniós állampol-

gárok képviselete csak többszörösen közvetetten biz-

tosított, a döntések meghozatalában a kinevezett bü-

rokraták vesznek részt.

EBESZ
Európai Biztonsági és együttmûködési Szervezet.

Az 1975-ben létrehozott Európai Biztonsági és együtt-

mûködési Értekezlet (EBEÉ) 1994-ben alakult át szer-

vezetté. Célja az emberi jogok tiszteletben tartatása, a

fegyveres konfliktusok megelõzése és válságkezelés

Európában.

ECU
Európai elszámolási egység; az Európai Monetáris

Rendszer keretében 1979-ben létrehozott közös (ún.

kosárelszámolási) egység.

EFTA
Európai Szabadkereskedelmi Társulás, melyet

1960-ban hoztak létre, az EK/EU bõvítésével mára

négy tagja maradt: Izland, Liechtenstein, Norvégia és

Svájc.

EGT
Európai Gazdasági Térség, mely az EK és az EFTA

országait tömöríti a négy szabadságot megvalósító

közös piaccá (a mezõgazdaság kivételével).

Egységes Európai Okmány
Az EK addigi alapszerzõdéseit nagymértékben to-

vábbfejlesztõ okmány, mely maga is az EK egyik el-

sõdleges jogforrása. 1986-ban írták alá, 1987. július 1-

jén lépett hatályba. Az egységes jelzõ arra utal, hogy

az EK és az 1969 óta folyó európai politikai együttmû-

ködés kereteit egyaránt szabályozza.

Elõcsatlakozási alapok
Pénzügyi források, melyeket az Európai Unió bizto-

sít a tagjelölt államok számára a csatlakozáshoz való

felkészüléshez. A három alap: a PHARE, az ISPA és a

SAPARD mûködése hasonló a tagállamok számára

hozzáférhetõ strukturális és kohéziós alapok mûködé-

séhez.

EURES
Európai munkaügyi szolgálat, amely információt és

munkalehetõségeket kínál az EU-tagországok állam-

polgárainak

Euro
Az Európai Unió új, egységes fizetõeszköze. A közös

valuta bevezetésérõl szóló döntést az Európai Unió

tagországainak képviselõi 1992 februárjában írták alá

a hollandiai Maastrichtban. 1995 decemberében az

Európai Tanács madridi ülésén született döntés arról,

hogy a közös pénz neve euro lesz. Az eurót mint szám-

lapénzt 1999. január 1-jén vezették be azokban az eu-

rópai uniós tagországokban, amelyek megfeleltek a

Maastrichtban megszabott feltételeknek. 2002. január

1-jén az euro a készpénzforgalomban is megjelent, és

két hónapon belül a 12 EU tagállamban felváltotta a

nemzeti valutákat. A közös valuta elõnyeit a külkeres-

kedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalatok mellett

érzik azok is, akik az Unió területén belül utazni sze-

retnének, hiszen egyik országból a másikba átutazva

nem kell pénzváltással foglalkozniuk.

Európai Beruházási Alap
Az Európai Beruházási Bank forrásaiból 1992-ben

létrehozott alap feladata a tagállamok gazdasági nö-

vekedésének és munkahelyteremtésének támogatása.

A kétmilliárd ECU-s alapnak összesen kb. tízmilliárd

ECU-nyi beruházáshoz kell hozzájárulnia.

Európai Fejlesztési Alap
Ebbõl az 1957-ben létrehozott alapból támogatja

az EU a fejlõdõ országokat (Loméi Konvenciók), mely

nem közösségi költségvetésbõl, hanem a tagállamok

közvetlen hozzájárulásaiból mûködik. A támogatott

célok: termelõ és szociális beruházás, mûszaki együtt-

mûködés, a fejlõdõ országok külföldi értékesítésének

elõsegítése, szükség esetén segélyezés. Az alapot öt-

évente töltik föl.

Európai Központi Bank
Az 1998-ban felállított intézmény az Európai Mone-

táris Unió jegybankja, melynek elsõdleges feladata a

közös monetáris politika ellátása, az euro mûködteté-

se és stabilitásának megõrzése. Székhelye Frankfurt-

ban van.

Európai Megállapodások
A kelet-közép-európai országokkal megkötött társu-

lási megállapodások. Megkülönböztetõ sajátosságuk

a hagyományos társulási szerzõdésektõl, hogy célként

tartalmazzák a társulási viszonyt létesítõ országok ké-

sõbbi csatlakozását. A Magyarországgal kötött Euró-

pai Megállapodás 1994. február 1-jén lépett hatályba.

A megállapodás célja az ipari termékek szabad keres-

kedelmének megteremtése, a tõke, a szolgáltatások, a

munkaerõ-áramlás, valamint a letelepedés fokozatos

liberalizálása és együttmûködési célok megvalósítása

egyéb területeken. A megállapodást hatálybalépése

óta három újabb szerzõdés is módosítja, így a szerzõ-

dések mára egy kiterjedt rendszert alkotnak. Európai

Megállapodást a következõ országokkal kötöttek:

Csehország és Szlovákia, Lengyelország (1991), Bul-

gária és Románia (1993), Észtország, Lettország, Lit-

vánia, Szlovénia (1995).

Európai Monetáris Rendszer
Az EU-tagállamok pénzügyi (elsõsorban valutáris)

együttmûködésének rendszere. 1979-ben alapították.

Fõ célja a valutaárfolyamok ingadozásának szûk kere-

tek között tartása. Lényeges elemei a közös elszámo-

lási egység (az ECU), az árfolyamrendszer, valamint az

annak mûködését támogató pénzalapok. Az euro be-
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vezetésével veszített korábbi jelentõségébõl, ugyanis

azóta csak az euro és az eurozónán kívüli tagállamok

valutáinak kapcsolatát szabályozza.

Európai Unió
Az európai integráció új szervezeti kerete, melyet a

Maastrichti Szerzõdés hozott létre. Csupán az Európai

Közösségek rendelkeznek nemzetközi jogalanyisággal,

az Európai Unió nem, ezért használjuk sok esetben

következetesen az Európai Közösségek elnevezést.

Európai Uniós jelképek
A nemzetállamokhoz hasonló módon az EU is hasz-

nál hivatalos jelképeket, szimbólumokat, hogy erõsít-

se az állampolgárok EU- és európai azonosulását.

1986 óta használja az Európa Tanács kék zászlaját,

melyen 12, ötágú aranycsillag helyezkedik el körben.

(A tizenkettes szám a tökéletességet, teljességet

szimbolizálja, nem egyezik meg a tagállamok számá-

val!) Az EU himnusza Ludwig van Beethoven IX. szim-

fóniájának Friedrich Schiller versére írt Örömódája.

Az Európai Mozgalom saját jelképe a fehér zászló,

benne zöld E-betû További szimbólumok az évente

átadott Európa-díjak, a nemzetállamok címerei he-

lyett a belsõ határokon található Európa-címerek, az

európai útlevél és a május 9-i Európa Nap.

Európa Nap
Az Európa Napot az Unió minden tagállamában

május 9-én ünneplik meg hivatalosan annak emléké-

re, hogy Schuman francia külügyminiszter 1950. má-

jus 9-ei nyilatkozatában tett javaslatot az Európai

Szén- és Acélközösség létrehozására, ami az EU-hoz

vezetõ európai integráció elsõ lépése volt.

Európa Tanács
1949-ben létrehozott, fõként Európa-politikai, em-

berjogi kérdésekkel foglalkozó kormányközi szervezet.

Székhelye Strasbourg. (Nem tévesztendõ össze az Eu-

rópai Tanáccsal, mely az Európai Közösségek egyik in-

tézménye!)

EUROPOL (Európai Rendõrségi Hivatal)
Az 1999-ben létrehozott szervezet célja az európai

rendõrségi együttmûködés elõsegítése a szervezett

bûnözés elleni küzdelemben. A hágai központú hiva-

tal elsõsorban információ- és tapasztalatcsere útján

valósítja meg feladatait.

Éves jelentés
Az 1997-ben közzétett véleményét követõen az Eu-

rópai Bizottság minden évben országjelentést készí-

tett a társult országok csatlakozásra való felkészültsé-

gérõl.

Gazdasági és Monetáris (Pénzügyi) Unió
A gazdasági integráció harmadik és egyben legma-

gasabb fokozata. Azt a szintet jelöli, amelyen nem-

csak az áruk, a szolgáltatások, a munkaerõ és a tõke

piacain nincsenek korlátozások, hanem az érintett or-

szágokban azonos a monetáris politika, és törekednek

a költségvetési politika harmonizációjára is. A Gazda-

sági és Monetáris (Pénzügyi) Unió legfejlettebb szint-

jén megszûnnek a nemzeti pénznemek, és a tagor-

szágok közös valutát használnak.

Három pillér
A Maastrichti Szerzõdés az Európai Uniót három

pillérre építi fel: az európai közösségekre, amelyek a

korábbi három közösséget (EK, Montánunió, Eura-

tom) foglalja magába, a közös kül- és biztonságpoliti-

kára, valamint a bel- és igazságügyi együttmûködésre.

Az elsõ pillér közösségi szintû, az utóbbi kettõ pedig

kormányközi alapon mûködik.

Határozat
Az EU meghatározott címzetteknek szóló, általában

konkrét ügyekre vonatkozó jogszabálya, amely teljes

egészében kötelezi címzettjeit (tagállamokat, termé-

szetes, illetve jogi személyeket).

Helsinki csoport
A csatlakozásra váró államok közül ebbe a csoport-

ba soroljuk Bulgáriát, Lettországot, Litvániát, Máltát,

Romániát és Szlovákiát. A csoport a nevét onnan kap-

ta, hogy ezen országok vonatkozásában az Európai

Unió az 1999. decemberi helsinki csúcson döntött a

csatlakozási tárgyalások megkezdésérõl.

Hivatalos nyelvek
Az angol, a dán, a finn, a francia, a görög, a holland,

a német, az olasz, a portugál, a spanyol és a svéd. Az

EU minden jogszabályát valamennyi hivatalos nyelvre

lefordítják. Az EU alkalmazottainak ezért több mint

ötöde(!) tolmács vagy fordító. Az alacsonyabb szintû

tanácskozásokon azonban gyakran az angol és a fran-

cia a munkanyelv. Az Európai Bíróság bírái kizárólag

franciául tanácskoznak.

Integráció
Az a folyamat, amelynek során több nemzetgazda-

ság összekapcsolódik, a köztük lévõ különbség mind-

inkább eltûnik, s az egymás közti gazdasági (majd ké-

sõbb egyéb) kapcsolatok is mindinkább közelítik az

országon belüli kapcsolatok sajátosságait.

Irányelv
A Tanács vagy a Bizottság által kiadott jogszabály.

Általában valamennyi tagállam számára elõír bizo-

nyos kötelezettséget, elérendõ célokat, de a teljesítés

módját a tagország belsõ jogszabályalkotására bízza.

Az irányelvek szabályait a tagállamoknak be kell épí-

teniük a nemzeti jogrendjükbe. Ez azt jelenti, hogy az

irányelvnek megfelelõ jogszabályt kell alkotni, vagy

pedig a nemzeti jogszabályokat módosításokkal hozzá

kell igazítani a közösségi normákhoz.

Jogharmonizáció
Az a tevékenység, melynek keretében az EU tagor-

szágai a nemzeti jogszabályaikat közelítik egymáshoz,
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illetve az EU jogszabályaihoz. A jogharmonizáció min-

den csatlakozni kívánó ország számára kötelezõ.

Jogszabálytípusok
Az Európai Közösséget létrehozó Római Szerzõdés

felhatalmazza a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy

feladataik teljesítése érdekében irányelveket, rendeleteket
és határozatokat alkossanak. E három, kizárólag az elsõ

pillérben alkalmazott jogszabály közötti különbséget

az adja, hogy kit és milyen mértékben kötelez.

Kohézió
A kohéziós politika célja a Közösség gazdasági és

szociális összetartásának erõsítése, a Közösség egé-

szének harmonikus fejlõdése és különösen a külön-

bözõ régiók közötti különbségek mérséklése, a kevés-

bé elõnyös helyzetû régiók elmaradottságának leküz-

dése érdekében.

Kohéziós Alap
Célja a környezetvédelem és a közlekedési infrast-

ruktúra fejlesztésének támogatása azon tagállamok-

nál, ahol az egy fõre jutó vásárlóerõ-paritáson számí-

tott GDP 1992-ben a közösségi átlag kilencven száza-

léka alatt volt (Görögország, Írország, Portugália és

Spanyolország).

Konvent
A létrehozását szentesítõ, 2001. decemberi laekeni

nyilatkozatot követõen a „tanácskozó gyûlés” 2002.

február 28-án alakult meg azzal a céllal, hogy választ

találjon az Unió politikai és intézményes jövõjével

kapcsolatos kérdésekre, s elõkészítse a következõ Kor-

mányközi Konferenciát. A testület létrehozását egy-

részt a közelgõ bõvítés indokolta, másrészt az uniós

intézmények mûködésével szemben tanúsított növek-

võ elégedetlenség. A Konventben a 15 tagország és a

tíz tagjelölt 105 képviselõje vesz részt, élén egy 12 ta-

gú elnökséggel, melynek vezetõje Valéry Giscard

d'Estaing volt francia államfõ, a két alelnök pedig

Giuliano Amato volt olasz, és Jean-Luc Dehaene volt

belga miniszterelnök. A tervek szerint a testület mun-

kájának eredményeként akár egy közös európai alkot-

mány is megszülethet.

Konvergencia-kritériumok
Azon feltételek összefoglaló neve, amelyek alapján

eldöntik, hogy mely tagország vehet részt a Gazdasági

és Monetáris Unióban. A kritériumok az inflációra, a

kamatlábra, a költségvetési deficitre, az államadósság

GDP-hez viszonyított arányára, valamint az árfolyam-

stabilitásra írnak elõ bizonyos mértékeket.

Koppenhágai kritériumok
Ahhoz, hogy az Európai Megállapodást aláírt kelet-

közép-európai országok az EU tagjai legyenek, a kö-

vetkezõ, az Európai Tanács 1993. júniusi, koppenhá-

gai ülésén csatlakozási kritériumként megfogalmazott

feltételeknek kellett teljesülniük: l. a demokráciát, a

jogállam és az emberi jogok érvényesülését garantáló

intézmények stabilitása; a kisebbségi jogok tisztelet-

ben tartása és védelme; 2. mûködõ piacgazdaság; an-

nak a képességnek a megszerzése, hogy az adott or-

szág meg tudjon birkózni az Unión belül érvényesülõ

versenyviszonyokkal és piaci erõkkel; 3. a tagsággal

járó kötelezettségek, különösen a politikai, gazdasági

és pénzügyi unió célkitûzéseinek; 4. az Unió alkalmas

legyen új tagok befogadására.

Kormányközi Konferencia
A Kormányközi Konferencia összehívását a Tanács

kezdeményezheti azon esetekben, amikor jelentõs

változásokat kell elõkészíteni. A tárgyalássorozaton a

szuverén tagállamok kormányainak képviselõi vesznek

részt, akik döntést csak konszenzussal hozhatnak,

amelyet az Európai Tanács után a tagállamok parla-

mentjeinek is jóvá kell hagyniuk.

Kölcsönös elismerés
A jogharmonizáció egyik sajátos esete. Annak meg-

nyilvánulása, hogy a tagállamok minõségi, egészség-

ügyi stb. elõírásai egyenrangúak. A kölcsönös elisme-

rés alapján írta elõ az Európai Bíróság, hogy egy

olyan terméket, amelyet valamelyik tagországban jog-

szerûen állítanak elõ, akkor is forgalomba lehet hozni

egy másik tagországban, hogyha e termék az ottani

elõírásoknak nem felel meg. A kölcsönös elismerés

révén úgy is elérhetõk az egységes belsõ piac céljai,

hogy a tagországoknak nem kell hosszadalmas jog-

szabályalkotással bajlódniuk. Ez elengedhetetlen ah-

hoz, hogy megvalósulhasson a négy szabadság egyi-

ke, a termékek szabad áramlásának elve.

Közös agrárpolitika
Az 1962-ben létrehozott közös politika jelentõsége

abban áll, hogy a mezõgazdaság teljes kérdéskörét ki-

vonták a tagállamok saját hatáskörébõl, és azt közös-

ségi szintre emelték. A közös agrárpolitika elsõdleges

céljai a mezõgazdasági termelékenység növelése, a

mezõgazdaságból élõk életszínvonalának emelése, az

agrárpiacok stabilitása, a mezõgazdasági ellátás meg-

felelõ mennyiségû, minõségû és árszínvonalú biztosí-

tása, valamint a vidék fejlesztése. Bár létrehozása óta

már számos változtatáson ment keresztül, a közös ag-

rárpolitika átfogó reformja régóta napirenden van.

Közös kül- és biztonságpolitika
A közös kül- és biztonságpolitika az Európai Unió

második, kormányközi jelleggel mûködõ pillérét je-

lenti, melynek legfontosabb célja az EU függetlensé-

gének, alapvetõ érdekeinek és közös értékeinek védel-

me. Jelenleg érvényes döntéshozatali rendjét és esz-

közrendszerét az 1993 novemberében életbe lépett

Maastrichti Szerzõdés V. fejezete szabályozza.

Közösségi programok
Az Európai Unió közös politikáinak megvalósítását

célzó, általában négy-hat évre létrehozott programok.

Közösségi programok nagyon sok területen mûköd-

nek: léteznek ifjúsági, egészségügyi és szociális, kul-
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turális, energia-, környezetvédelmi, kutatásfejlesztési,

adózási, belsõ piaci integrációs stb. programok. A kö-

zösségi programokban, megfelelõ pénzügyi hozzájá-

rulás mellett, Magyarország is részt vehet. Ennek

megfelelõen 1997. szeptember 1. óta folyamatosan

kapcsolódtunk be az egyes programokba.

Közösségi kezdeményezések
A Bizottság által kidolgozott, a strukturális alapokat

kiegészítõ programok, melyeket a tagállamok nemzeti

szinten hajtanak végre. A 2000-2006 közötti költségve-

tési idõszakban a következõ közösségi kezdeményezé-

sek mûködnek:

az EQUAL: határon átnyúló együttmûködés a mun-

kaerõvel kapcsolatos esélyegyenlõtlenség és diszkri-

mináció felszámolása, megakadályozása érdekében;

az INTERREG: a határon átnyúló, régiók közötti

együttmûködések támogatása a harmonikus, kiegyen-

súlyozott és fenntartható fejlõdés érdekében; a

LEADER: a vidékfejlesztés támogatására és az

URBAN: a nagyvárosok gazdasági és szociális fejlesz-

tésére, a fenntartható városi fejlõdés elõsegítésére.

Közvetlen választás
Az Európai Parlament képviselõit 1979 elõtt a nem-

zeti parlamentek delegálták, azóta a tagállamokban

közvetlenül, az általános parlamenti választásokhoz

hasonlóan, az állampolgárok választják õket, ötéves

idõtartamra.

Letelepedési szabadság
Annak lehetõvé tétele, hogy az EU állampolgárai

más tagországokba átköltözhessenek, és ott ipari,

mezõgazdasági vállalkozásba fogjanak, vagy szellemi

szabadfoglalkozásúként keressék kenyerüket. Bár

1970. január 1-je óta elvileg tilos volt ennek korláto-

zása, a foglalkozások gyakorlásának országonként el-

térõ feltételei miatt ez nem valósult meg. A szakképe-

sítések és diplomák kölcsönös elismerésének szabá-

lyozásával ez az akadály 1992 végéig a legtöbb szakma

esetében elhárult.

Luxembourgi csoport
A csatlakozásra váró államok közül ide soroljuk

Ciprust, Csehországot, Észtországot, Lengyelországot,

Magyarországot és Szlovéniát. Ez a csoport arról kap-

ta elnevezését, hogy ezen hat ország vonatkozásában

az Európai Unió az elsõ körben, 1997 decemberében

a luxembourgi csúcson döntött a csatlakozási tárgya-

lások megkezdésérõl.

Maastrichti Szerzõdés
Az Európai Uniót létrehozó szerzõdés népszerû ne-

ve. 1992. február 7-én írták alá a dél-hollandiai

Maastricht városában, és a tagállami ratifikációkat kö-

vetõen 1993. november 1-jén lépett életbe.

Minõsített többség
Az a szavazati arány, mely az Európai Tanácsban bi-

zonyos döntések elfogadásához szükséges, (ez jelen-

leg a 87 szavazatból 62 igen). Elõírják azt is, hogy a

kellõ számú szavazatnak legkevesebb hány részt vevõ

tagállamból kell érkeznie. Ezzel igyekeznek elkerülni

azt, hogy a kisebb tagállamok hátrányban legyenek.

Korábban az egyhangúság volt a leggyakoribb szava-

zási eljárás, az Európai Unió azonban törekszik a mi-

nõsített többségi szavazás minél szélesebb körû kiter-

jesztésére.

Nettó befizetõ/nettó haszonélvezõ
Azokat a tagállamokat nevezzük nettó befizetõknek,

melyek nagyobb összeggel járulnak hozzá az EU köz-

ponti költségvetéséhez, mint amekkorát onnan

visszakapnak. Nettó befizetõi pozícióban van Német-

ország, Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia és

Franciaország. Azokat a tagállamokat, melyek többet

kapnak az uniós költségvetésbõl, mint amennyit oda

befizetnek, nettó haszonélvezõknek nevezzük.

Nizzai Szerzõdés
A 2000. évi Kormányközi Konferenciát lezáró, az

EU- és EK-szerzõdéseket módosító szerzõdés. 2001.

február 26-án írták alá. A 2001-ben, Írországban tar-

tott népszavazáson az ír lakosság nem támogatta a

Nizzai Szerzõdést, de 2002-ben igent mondott rá. A

Szerzõdés elsõsorban az Európai Unió intézményi és

döntéshozatali reformját célozza a bõvítéssel össze-

függésben. Rendelkezik a Tanácsban érvényes szava-

zati súlyok újraosztásáról, a minõsített többségi dön-

téshozatal további kiterjesztésérõl, a Bizottság össze-

tételének módosításáról, valamint a bõvítés egyéb

hatásairól.

A Nizzai Szerzõdés növeli a Parlament szerepét a

jogalkotásban.

Új jogi alapot teremt arra, hogy a Tanács európai

szintû szabályozásokat hozzon a politikai pártok, kü-

lönös tekintettel azok pénzügyeire.

A Nizzai Szerzõdés az Unió leendõ bõvítésére tekin-

tettel 732-ben maximálta az európai parlamenti kép-

viselõk számát, és felosztotta a képviselõi helyeket a

tagállamok és a tagjelölt országok között, amely a kö-

vetkezõ európai parlamenti választásokkal lép érvény-

be. (Lásd a táblázatot!) A tagjelölt országok természe-

tesen csak csatlakozásuk után delegálhatnak képvise-

lõket az Európai Parlamentbe.

A képviselõi helyek megoszlása az Európai Parla-

mentben a tagállamok és tagjelölt országok között:

Tagállamok Tagjelölt országok
Ausztria 17 Bulgária 17

Belgium 22 Ciprus 6

Dánia 13 Csehország 20

Egyesült Királyság 72 Észtország 6

Finnország 13 Lengyelország 50

Franciaország 72 Lettország 8

Görögország 22 Litvánia 12

Hollandia 25 Magyarország 20

Írország 12 Málta 5

Luxemburg 6 Románia 33

Németország 99 Szlovákia 13

Olaszország 72 Szlovénia 7
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Portugália 22

Spanyolország 50

Svédország 18

Forrás: www.eudelegation.hu

Nyugat-Európai Unió
A szervezetet 1954-ben, az Európai Védelmi Kö-

zösség koncepciójának kudarcát követõen hozták

létre a Benelux-államok, Franciaország, Nagy-Bri-

tannia, a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszor-

szág. Késõbb Portugália, Spanyolország és Görögor-

szág is csatlakozott. A szervezet eredetileg a tagál-

lamok gazdasági, politikai és kulturális együttmûkö-

dését, valamint a közös védelmet igyekezett elõsegí-

teni, majd a közép- és kelet-európai rendszerváltást

követõen a válságkezelés felé fordult. Mivel a szer-

vezet a NATO és az Európai Unió árnyékában nehe-

zen találta meg a helyét, az 1999. júniusi kölni csú-

cson döntés született a Nyugat-Európai Unió EU-ba

való fokozatos beolvasztásáról. Egy 2000. novembe-

ri döntésnek megfelelõen 2001. július 1-jével a szer-

vezet érdemi mûködése megszûnt, de névlegesen

nem számolták fel.

PHARE-program
A Phare az Európai Közösség kezdeményezése,

melynek eredeti célja Lengyelország és Magyarország

gazdaságának a felzárkóztatása volt a fejlett nyugati

államok szintjére, de az elmúlt évtized alatt kiszélese-

dett a kedvezményezettek köre. Ma a Phare-program a

közép- és kelet-európai országok számára nyújt támo-

gatást a demokratizálódáshoz, a gazdaság átalakítá-

sához és az európai uniós csatlakozásra való felkészü-

léshez.

A Régiók Bizottsága
A Régiók Bizottsága szintén konzultatív testület,

mely a regionális és helyi önkormányzatok képvise-

lõibõl áll, és a régiók érdekeit képviseli európai

szinten. Tagjainak száma és tagállamonkénti meg-

oszlása megegyezik a Gazdasági és Szociális Bizott-

ságéval.

A Szerzõdés az Unió bõvítésére tekintettel a tagok

számát 350-ben maximálta, valamint megköveteli,

hogy a tagok választott mandátummal rendelkezzenek

az általuk képviselt szervezetektõl, vagy politikailag

elszámoltathatók legyenek azoknak.

Ország Tagok száma
Egyesült Királyság 24

Franciaország 24

Németország 24

Olaszország 24

Spanyolország 21

Lengyelország 21

Románia 15

Ausztria 12

Belgium 12

Görögország 12

Hollandia 12

Svédország 12

Bulgária 12

Csehország 12

Magyarország 12

Dánia 9

Finnország 9

Írország 9

Litvánia 9

Szlovákia 9

Észtország 7

Lettország 7

Szlovénia 7

Luxemburg 6

Ciprus 6

Málta 5

Összesen 344

Forrás: www.eudelegation.hu

Regionális politika
Az EU egyik legfontosabb közös politikája, amely a

régiók közötti különbségek mérséklését célozza. A re-

gionális politika fontos eszközei a Strukturális Alapok.

Rendelet
Az EU kötelezõ érvényû jogszabálya: minden tagor-

szágra általánosan érvényes anélkül, hogy a nemzeti

jogba külön át kellene emelni (közvetlen hatály).

Római szerzõdés(ek)
Az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai

Atomenergia Közösséget megalapító szerzõdések,

amelyeket 1957. március 25-én írtak alá, és 1958. ja-

nuár 1-jén léptettek életbe. Az EGK-t létrehozó szer-

zõdés bevezetõ részében fogalmazódtak meg az euró-

pai integráció legfontosabb céljai (az európai népek

integrációja, az országok gazdasági és társadalmi elõ-

rehaladása, a foglalkoztatás növelése, a jólét emelé-

se, a béke és a szabadság megõrzése).

SAPARD
Az elõcsatlakozás szakaszában lévõ országok mezõ-

gazdasági és vidékfejlesztési felzárkózását segítõ tá-

mogatás.

Schengeni Egyezmény
1985-ben, e luxemburgi városban állapodtak meg a

Benelux-államok, Franciaország és a Német Szövetségi

Köztársaság képviselõi abban, hogy fokozatosan le-

bontják az ellenõrzést közös határaikon. Késõbb csatla-

kozott a többi EU-tagország, Dánia, Írország és Nagy-

Britannia kivételével. Az eredeti határidõ 1990 eleje lett

volna, de ezt többször módosították, és végül 1995 má-

jusában lépett életbe. A Schengeni Egyezmény azzal

jár, hogy az azt aláíró országok külsõ határainál viszont

igen szigorú ellenõrzést valósítanak meg. Az Amszter-

dami Szerzõdés a Schengeni Egyezményt az EK jogsza-

bályainak szintjére emelte, így az átkerült az EU elsõ

pillérébe, az Egyesült Királyság és Írország viszont to-

vábbra is fenntarthatja önálló határellenõrzési rendsze-

rét, és Dánia is eldöntheti, alkalmazza-e. A késõbb csat-

lakozó országok számára elvileg kötelezõ az átvétele.
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Schengeni Információs Rendszer
Az Egyezményhez kapcsolódó számítógépes adat-

bázis és hálózati rendszer, melynek központja

Strasbourgban van.

Soros elnökség
Az Európai Unió Tanácsának elnökségét jelöli, me-

lyet egy-egy tagállam tölt be féléves idõtartamra. A

soros elnökség szerepe jelentõs, számos területre ki-

terjed, hiszen amellett, hogy az Unió külsõ képvisele-

tében fõszerepet játszik. Mindig az elnökség hívja

össze a Tanácsot, elnököl a Miniszterek Tanácsában

és egyéb testületekben, gondoskodik a szavazásról, s

aláírja a megszületett döntéseket. A tárgyalásra kerü-

lõ kérdések összeállítása is az elnökség feladata, így

befolyásolhatja a napirendre kerülõ ügyeket. 2003-

ban elõbb Görögország töltötte be, ma pedig Olaszor-

szág látja el a soros elnöki tisztet. A bõvítést követõen

várható a jelenlegi rendszer megreformálása.

Strukturális alapok
Az Európai Szociális alap, az Európai Mezõgazdasá-

gi Orientációs és Garanciaalap Orientációs része, a

Regionális Fejlesztési Alap és a Halászati Orientációs

Alap közös elnevezése. A közös regionális politika

pénzügyi eszközei. Feladatuk az Unión belüli fejlett-

ségbeli különbségek csökkentése, a kohézió megte-

remtése. Nem tartozik a strukturális alapok közé, de

hasonló célt szolgál a Kohéziós Alap is.

Szubszidiaritás
A szubszidiaritás elve szerint minden döntést azon

a lehetõ legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol

az optimális informáltság, a döntési felelõsség és a

döntések hatásainak következményei a legjobban lát-

hatók és érvényesíthetõk. Eszerint a Közösségre csak

azokat a jogköröket ruházzák át, amelyeket hatéko-

nyabban lehet közösségi szinten gyakorolni, mint a

függetlenül eljáró tagállamok vagy a régiók útján.

Társulás
Sajátos jogviszony az EK és a kívülálló országok kö-

zött. A társulási szerzõdésben a felek kedvezményeket

biztosítanak egymásnak. Ezek lehetnek egyoldalú

vagy kölcsönös kedvezmények. A társulás – a helyte-

len szóhasználattal (társult tag) ellentétben – nem

tagsági viszony. A kelet-közép-európai országokkal kö-

tött társulási megállapodásban azonban szerepel an-

nak elismerése, hogy ezek az államok teljes jogú tag-

ságra törekszenek.

Többsebességes Európa
A koncepció kialakítását az indokolta, hogy a ta-

pasztalatok szerint az Európai Unió tagállamai az in-

tegráció elmélyítésében különbözõ mértékben készek

és képesek részt venni. A többsebességes Európa elve

szerint a felkészültebb tagállamok korábban érhetik el

az integráció magasabb fokát, mint a kevésbé felké-

szültek.

Transzeurópai hálózatok
A közlekedés, a távközlés és az energia hálózatának

széles körû, határokon átnyúló fejlesztését szolgáló

programot a Maastrichti Szerzõdés hozta létre. Elsõd-

leges célja a már mûködõ, nemzeti hálózatok össze-

kapcsolása, nagyobb hálózatba szervezése, a hiányzó

szakaszok pótlása, a periférián található régiók bevo-

nása, s ezzel a szolgáltatások olcsóbbá és biztonságo-

sabbá tétele. Fontos a közösségi hálózatok további ki-

terjesztése Közép- és Kelet-Európa, valamint a medi-

terrán térség felé.

Trojka
Az Amszterdami Szerzõdést megelõzõen Trojka

alatt a Tanács elõzõ, aktuális és következõ soros elnö-

két értették. Jelenleg az aktuális soros elnök mellett a

Trojka tagja a Tanács fõtitkára és a Bizottság külkap-

csolatokért felelõs tagja. A triumvirátus elsõsorban a

külkapcsolatokban képviseli az EU-tagállamokat.

Uniós állampolgárság
Az uniós állampolgárság intézményét a Maastrichti

Szerzõdés hozta létre. Az EU-tagállamok polgárai ere-

deti állampolgárságuk mellett ún. uniós állampolgár-

sággal is rendelkeznek, ami többletjogokat biztosít a

számukra. Az Unió állampolgára az EU bármelyik or-

szágában szabadon mozoghat, utazhat és tartózkod-

hat, a lakóhelye szerinti tagállamban részt vehet a

helyhatósági és az európai parlamenti választásokon,

sõt akár jelöltként is indulhat és megválasztható. Az

Unión kívüli országokban igénybe veheti bármelyik

másik EU-tagállam diplomáciai és konzuli testületei-

nek védelmét, amennyiben saját országának helyben

nincs képviselete, valamint petíciót nyújthat be az

Európai Parlamenthez, és jogorvoslatért fordulhat az

Európai ombudsmanhoz.

Vélemény
Az EU nem kötelezõ erejû jogforrása: egy állásfog-

lalást rögzít, melynek kiadása gyakran kérésre törté-

nik.

Zöld könyv
Vitaindító dokumentum, melyet az Európai Bizott-

ság ad ki. Célja: rámutatni egy adott ágazat legfonto-

sabb megoldatlan kérdéseire, és felhívni az ágazat

szereplõit az állásfoglalásra. A Zöld könyv alapján vita

indul el, melynek kezdeményezéseit, következtetéseit

a Bizottság figyelembe veszi késõbbi elõterjesztései

kidolgozásánál.


