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A többszintű kormányzás analitikus keretei: európai szabályozás 

1. Az Európai Unió pozíciója a globális világ többszintű rendszerében 

Az európai integráció első lépésekor az alapítók fő célja még elsősorban a háború 

elkerülése és a két világégést okozó állam megbékélése volt, ugyanakkor már a Párizsi 

Szerződést aláíró államok is fontosnak tartották a gazdasági együttműködést, igaz, mint 

funkcionális közösség csak korlátozott formában. Amikor azonban a Római Szerződést 

megkötötték, az már közös piacról, a mennyiségi korlátok eltörléséről, vámunióról, valamint 

olyan közös politikákról szólt, mint a közös kereskedelempolitika, közlekedés, versenyjog és 

agrárpolitika, melyek lehetővé tették, hogy a Közösség vezető szerepet foglalhasson el a világ 

gazdaságában. Mára népessége már meghaladta az 5 milliót (2012-ben 503,7 millió volt), 

ezzel a világ lakosságának 7,3%-át tömöríti, mellyel Kína és India után a harmadik 

legnagyobb a világon. A bővülések miatti fokozatosan növekvő népessége és egyre nagyobb 

területi kiterjedése önmagában is meghatározóvá teszi, de gazdasági súlya következtében – a 

világ GDP-jének 25,8 %-át adja – s a világ legnagyobb kereskedelmi forgalmat lebonyolító 

szervezeteként hosszú ideje a világ vezető hatalmai közé sorolhatjuk, s a nemzetközi rendszer 

irányadó globális szereplője.
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A globális gazdaság multipoláris, ahol legfőbb vetélytársaival az Egyesült Államokkal 

(2010-ben a világ GDP 22,9%) és Japánnal (2010-ben a világ GDP 8,7%), évtizedekig 

megkérdőjelezhetetlen volt szerepe, de a vezető pozíció megszerzéséért a triád tagjai között 

folyó versenyben a posztfordista, neoliberális gazdaságpolitika nem hozta meg a várt 

sikereket. A gazdaság növekedése fokozatosan lassuló pályára került, fenti még mindig 

kedvező mutatói ellenére a nemzetközi versenyben fokozatosan lemaradt, az új vetélytársak 

(Kína, India, Brazília, Oroszország) gazdasági növekedése sokkal dinamikusabb. Miközben 

tehát a globalizáció hatalmas előnyöket és lehetőségeket hordoz magában, egyben azt is 

jelenti, hogy az Uniónak fel kell vennie a versenyt mind az alacsony költségű gazdaságokkal 

– például Kínával és Indiával –, mind az innováció által vezérelt gazdaságokkal, köztük az 

USA-val és Japánnal. A nemzetközi versenyképesség megőrzése külső és belső 

konfliktusokhoz vezetett, melyeket csak tetézett a jelenlegi gazdasági válság. A Közösség 

jövője nagy mértékben attól függ, hogy milyen módon lesz képes kezelni a megváltozott 

nemzetközi rendszer következtében kialakult gazdasági és társadalmi konfliktusokat, hogyan 

tud megfelelni a 21. század új kihívásainak, képes lesz-e megújulni és strukturális reformokat 

végrehajtani.
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2. A többszintű kormányzás keretei: szupranacionalizmus versus kormányköziség 

 

Az integráció során a Közösség működésében eddig is jelentős változások mentek végbe, s 

ez a megújulási, adaptációs folyamat ma is meghatározó. A Római Szerződés utáni gazdasági 

fellendülés, a jólét ugrásszerű emelkedése következtében az 1950-es és 1960-as években 

alapvetően a föderalizmus és funkcionalizmus alapján a szupranacionális elemek játszották a 

fő szerepet. Az 1972-ben kezdődő válság többek között működési válságot is eredményezett, 

mely a kormányköziség előretörését vonta maga után, s az európai integráció közel egy 

évtizedig lényegében kormányközi alapon haladt. Ugyanakkor pontosan a válság döbbentette 

rá a tagállamokat arra, hogy egyedül nem képesek megbirkózni a kihívásokkal, s így a 80-as 
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évek közepétől visszatérő felfele ívelő gazdasági pálya, az egységes piac megteremtése, a 

Delors csomagok, majd a Maastrichti Szerződés és a Monetáris Unió megteremtésének 

folyamata az integráció mélyülését eredményezte és a többszintű kormányzás elmélete vált az 

integráció „main-stream” elméletévé. Az ezredforduló utáni lelassuló gazdasági növekedés 

idején sorra kerülő keleti bővítés a korábbiaknál is nagyobb heterogenitást eredményezett 

mind gazdasági, mind politikai szempontból, melyet többek között az Alkotmányos Szerződés 

kívánt orvosolni, tagállami vétók következtében sikertelenül. Ez ismét a tagállami 

érdekérvényesítés előtérbe kerülését vonta maga után. S bár a Lisszaboni Szerződés (LSZ) az 

integráció további mélyülésének jelképe, mégis a kibontakozó gazdasági válság a neoliberális 

gazdaságpolitika háttérbe szorulását, s az Európai Unió és a tagállamok ellentéteinek 

megerősödését eredményezték. Ismét előtérbe került az a teoretikus vita, hogy a Közösség 

inkább föderatív módon működjön, vagy a nemzetközi szervezetek irányába mozduljon el és 

az intergovernmentalista iskolák felkarolásával nagyobb teret engedjen a tagállamoknak. Míg 

az előbbi képviselői a Tanács folyamatos erősítése mellet szállnak síkra, addig az utóbbi 

iskola tagjai az Európai Parlament és a Bíróság erősítését szorgalmazzák. 

A Közösség története során, különös tekintettel a bővülésekre, az intézményi 

reformkényszer meghatározó volt, az Európai Unió szinte folyamatosan kénytelen saját 

szervezeti és működési feltételeivel foglalkozni és azt a megváltozott körülményekhez 

igazítani.
3
 A Közösség minden egyes bővítés után szervezeti átalakításon ment keresztül – a 

legnagyobb méretű változást a 2004-es keleti csatlakozás eredményezte – és a szervezet 

működéséről és jövőjéről a mai napig folynak a viták. Nem csak a bővítések, hanem belső 

politikai válságok is közrejátszottak a megújulásban, az Unió folyamatos reformkényszerben 

van, mely alapjául szolgál a „crisis-induced decision circles” elméletnek, miszerint az 

Unióban végbemenő jelentős döntések egy-egy krízis által indukált „láncreakciónak” 

foghatóak fel.
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A változásokban a bővülések meghatározó szerepet játszottak, hiszen a mára már 28 tagúra 

bővült Európai Unióban az egyeztetési folyamat egyre bonyolultabbá válik, a kormányok 

szerepe és kompromisszum-készsége a működést alapvetően meghatározó tényező, mindez új 

típusú politikai kultúrát igényel, s az alkufolyamatok olyan összetett rendszere alakult ki, 

amelyek sok esetben a Közösség működésének korlátait is feszegeti.
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A Lisszaboni Szerződés ezen reformfolyamat meghatározó eleme, mely egyrészt 

biztosította a tagállami szint megerősödését, ennek jele, hogy a nemzeti parlamenteket jobban 

bevonta az uniós döntéshozatalba. Másrészt azonban az Európai Tanács elnöke, illetve a kül- 

és biztonságpolitikai főképviselő pozíciójának létrehozása és hatáskörének kiterjesztése, 

valamint az együttdöntési eljárás és minősített többségi szavazás a szupranacionális szintet 

segíti. A szupranacionális intézmények szerepének fokozatosan növekedésében a globalizált 

világ korábban nem létező kihívásai is fontos szerepet játszanak (pl. környezetvédelem, 

energiabiztonság), mert ezek miatt újabb területeket kell közösségi hatáskörbe vonni. A LSZ 

többszintű kormányzást erősítő passzusa, hogy létrehozta az állampolgári kezdeményezést, 

valamint az uniós intézmények kötelezettségévé tette a különböző érdekképviseleti szervekkel 

és a civil társadalommal, az egyházakkal és világnézeti szervezetekkel történő rendszeres 

párbeszédet.
6
 Mindezen folyamatokat még jobban árnyalja a 2008-2009-es pénzügyi és 
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gazdasági válság, mely háttérbe szorította a neoliberális piacgazdaságot és ezzel együtt a 

minimalizált államot. Mivel a Közösség nem volt sikeres a válságkezelésben egyre 

meghatározóbbá válik a beavatkozó erős állam. 

A Lisszaboni Szerződés az Európai Unió működésének szerves részévé tette a többszintű 

kormányzást, mint rugalmas és a részvételt elősegítő, a szubszidiaritáson alapuló kormányzási 

módot, amelyben a hatáskörök megoszlanak, nem pedig szétoszlanak, és amely elősegíti a 

globalizálódott világ kihívásaival való megbirkózást. Az EU működése egy sokszereplős, nem 

hierarchikus döntési térhez köthető, melyben ugyan megmarad a nemzetállamok 

szupremáciája, de hatékony működését erősen befolyásolja a globalizált világ többi 

szereplőjétől, a szubnacionális és nem kormányzati szervektől való kölcsönös függése. Az 

európai menetrend középpontjában álló átfogó stratégiák sikere ugyanis egyre inkább az 

európai megosztott kormányzás minőségétől és a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartásától függ.
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3. Az Európai Unió az unipoláris világban, a globális világ kihívásai 

A kontinens jövője attól függ, hogy mennyire hatékonyan kezelik a belső kihívásokat, de 

az is nagy jelentőséggel bír, hogy a külső kihívásokra hogyan tud reagálni az Európai Unió. 

Az EU gazdasági súlya mellett a világpolitika aktív résztvevője és a globalizáció okozta 

válságok kezelésének egyik fő aktora. A Lisszaboni Szerződés óta világpolitikai jelenléte az 

Európai Külügyi Szolgálat égisze alatt valósul meg, mely szakpolitikái, stratégiái, sajátos 

eszközei – bi- és multilaterális megállapodások, jogszabályok, útmutatások, válságkezelés, 

uniós választási segítségnyújtás és humanitárius segítségnyújtás és missziói – segítségével 

kezeli a konfliktusokat. Legfőbb tevékenységi területei a bővítés és a közvetlen 

szomszédságába tartozó területekkel való kapcsolattartás, az olyan globális problémák okozta 

veszélyek közös kezelése, mint a környezetvédelem, energiabiztonság, éghajlatváltozás, 

továbbá fejlesztés területei, kereskedelmi kapcsolatai és társulási szerződései, a globális 

biztonságot veszélyeztető tényezők, mint a nukleáris biztonság megteremtése, kábítószerek és 

terrorizmus elleni küzdelem, a migráció és az emberi jogok kérdése.
8
  

3.1 Az Európai Unió külpolitikája 

Az Európai Unió nem állam, de egyre erőteljesebben államként viselkedik, s ebben fontos 

mérföldkőnek számít a Lisszaboni Szerződés, mely jogalanyiságot adott a Közösségnek. Ez 

azt jelenti, hogy az Unió aktív és passzív képviseleti joggal rendelkezik, vagyis adott 

államokba, nemzetközi szervezetekbe képviselőket delegálhat, illetve hozzá is delegálhatnak 

képviselőket, nemzetközi szerződéseket köthet a saját nevében – erre korábban csak az 

Európai Közösségnek volt joga – nemzetközi bíróság elé terjeszthet ügyeket, vagy az előtt 

félként jelenhet meg.
9
 Nemzetközi szerepvállalásának bizonyítéka az ENSZ-ben való 

hathatósabb szerepkörének biztosítása, mely olyan jogokat foglal magába, mint a felszólalás 

és válaszadás joga, javaslattételi jog, a javaslatokhoz kiegészítések hozzáfűzésének joga, 

javaslatok köröztetésének és ügyrendi indítvány beterjesztésének joga, vagyis amelyekkel 

eddig csak ENSZ-tagállamok, illetve megfigyelői státusszal rendelkező országok 

rendelkeztek. Vagyis nincs arról szó, hogy államként kezelnék, nincs szavazati joga, mégis 
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intenzívebb ENSZ jelenlétet, és ezáltal a világ konfliktusainak megoldásában hangsúlyosabb 

szerepet biztosít számára.
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3.2 Gazdasági kihívások: kereskedelempolitika 

Az EU, elsősorban gazdasági integráció, így külkapcsolatainak legfőbb eleme a közös 

kereskedelempolitika (EUMSZ. 207. cikk, EKSz. 133.cikk),
11

 mely azonban nem csak kifele 

irányuló képességeinek záloga, hanem az uniós növekedés és foglalkoztatottság 

kulcsfontosságú eleme – emeli ki a Bizottság 2013-ban megjelent álláspontjában.
12

 Az 

Európai Unió egyre jelentősebbé váló kereskedelmi aktivitása, a kereskedelem liberalizációja 

terén tett intézkedései pozitív hatást gyakorolnak a fenntartható fejlődésre, a növekedésre és 

foglalkoztatottságra. Különösen igaz ez a jelenlegi válság időszakában, amikor a külső 

kereslet GDP-hez való hozzájárulása a gyenge belső források következtében az EU 

legfontosabb növekedési forrásának számít. A kereskedelem terén pozícióit még napjainkban 

is sikerült megőriznie, a globalizáció kihívásaira képes volt kedvező választ adni, hiszen meg 

tudta tartani 20 %-os világpiaci export-részesedését az új versenytársak megjelenése ellenére, 

miközben Japán és az USA csökkenést tudhat magáénak, továbbá stabilan őrzi a 

feldolgozóipari áruk előállításából származó teljes bevételéből való közel 28 %-os 

részesedését. 2011-ben a nemzetközi beruházási projektek 29 %-a érkezett területére.
13

 

A kereskedelempolitika működése összetett, amennyiben az áruk kereskedelme 

kizárólagos az uniós hatáskör, ellenben a szolgáltatások és a szellemi termékek kereskedelme 

a Közösség és a tagállamok megosztott hatáskörében működik. A közös 

kereskedelempolitikáért közösségi szinten az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament 

felelős. A Bizottság a kereskedelempolitika területén bír az egyik legszélesebb önállósággal, 

amennyiben javasolja kereskedelmi szerződés megkötését, majd le is folytatja a tárgyalásokat 

és ellenőrzi a végrehajtást, a megvalósulás folyamatát. A Tanács feladata a döntéshozatal, 

minősített többséggel határozatban dönt a megállapodás megkötéséről, míg a Parlament 

konzultációs joggal, kivételes esetben – pl. társulási megállapodások megkötésekor – 

egyetértési kompetenciával bír. 

A kereskedelempolitika egyrészt az autonóm kereskedelempolitika révén valósul meg, 

melynek során a Közösség saját versenyelőnyének megőrzése érdekében egyoldalú 

intézkedéseket hoz. Ennek fő megnyilvánulási formái az exportra (szubvenció) és az importra 

(engedélyezés, tiltás) ható eszközök, árra (vámok, illetékek, árfolyampolitika) és mennyiségre 

(mennyiségi korlátozás, engedélyezések, kvóták) ható eszközök, valamint vám- (vám, illeték) 

és nem vámjellegű (szubvenció) eszközök.  

Az EU külvilágban való megjelenése a kereskedelempolitika másik csoportjába tartozó 

szerződéses kapcsolatokon keresztül valósul meg. A Közösség multilaterális kapcsolataiban 

kiemelkedő szerepet töltenek be a nemzetközi intézményekkel kötött megállapodásai így a 

GATT (1947), WTO tagsága (1995), mely esetekben az Unió kizárólagos hatáskörrel 

rendelkezik. Kapcsolatainak túlnyomó részét kétoldalú, országokkal és ország-csoportokkal 

kötött megállapodások teszik ki. Kezdetben az egyes stratégiailag fontos államokkal (Kanada, 

India, Brazília, Pakisztán, Oroszország) kötött bilaterális nemzetközi megállapodások voltak a 

jellemzőek, melyekben az Unió kizárólagos hatáskörrel lép fel.  
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A válság negatív hatásainak elkerülésére egyedülálló kétoldalú kereskedelmi menetrend 

kidolgozására került sor, melynek megvalósítása esetén az EU külkereskedelmének 

kétharmada a szabadkereskedelmi megállapodások hatálya alá tartozna. Tárgyalásokat folytat 

pl. Kanadával, Kolumbiával, Peruval, Közép-Amerikával, Ukrajnával, Szingapúrral, továbbá 

szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat indít a közvetlen szomszédságába 

tartozó államokkal, így Grúziával, Moldovával és Örményországgal, valamint Egyiptommal, 

Jordániával, Marokkóval és Tunéziával.
14

 A kereskedelem további bővülése nagy mértékben 

függ a feltörekvő piacok felé történő nyitástól. 

Mindezeken felül kiemelkedő szereppel bírnak a vegyes hatáskör alapján megkötésre 

kerülő bilaterális megállapodások, mint a Társulási Megállapodások, az Európai 

Megállapodások Közép- és Kelet-Európa rendszerváltó államaival, a Nyugat-Balkán 

országaival megkötött Stabilizációs és Társulási Megállapodások, vagy az Európai Gazdasági 

Térség. Az Európai Unió a fejlett országok közé tartozó legfőbb partnereivel, az Egyesült 

Államokkal, Japánnal, Kínával nem köt külön megállapodást, mert ezen államokkal a WTO 

és OECD szabályai szerint eljárva a legnagyobb kedvezmény elvén működik együtt. Nem 

elhanyagolható továbbá, hogy az EU, mint regionális integráció, világszerte szorosabbra 

igyekszik fonni kereskedelmi kapcsolatait regionális tömörülésekkel. Preferenciális 

megállapodásokat köt bizonyos ország-csoportokkal, pl. 1975-ben a Loméi egyezmény az 

afrikai, karibi és csendes-óceániai országokkal (AKCS országok), a 2000-es Cotonou-i 

Egyezmény, a Mercosur, ASEAN, ASEM megállapodások. 

3.3 Biztonságpolitikai kihívások: bővítések és Európai Szomszédsági Politika 

A Közösség története az integráció mélyítése mellett annak bővítéseként is felfogható, s 

ezáltal szerepe és súlya a világban egyre meghatározóbbá válik. Több szerző
15

 is azt 

hangsúlyozza, hogy a bővítés az Unió kifelé irányuló cselekvőképességének megnyilvánulása, 

míg mások
16

 – így Philippe Schmitter, Joerg Monar, Paul Pierson és Jan Zielonka – olyan 

politikaformáló- és átalakító (polity-building és polity-transformation) folyamatként 

ábrázolják, mely az európai integráció szerves része. Grabbe számos munkájában azt is 

kiemeli, hogy egészen a hidegháború végéig a Közösség elsősorban gazdasági integráció volt, 

de az 1990-es évektől kezdve egyre jelentősebb külpolitikai tényezővé vált. A Közösség 

kiterjedése és súlya a bővítésekkel tovább nő, gazdagabb kereskedelmi szövetséggé, nagyobb 

piaccal és erősebb gazdasági hatalommal rendelkező regionális szereplővé formálódik.
17

 

Sedelmeier szerint a bővítés nem más, mint az Unió stabilitásának és megerősítésének 

módja, melynek során a közösségi normákat, szabályokat és értékeket transzferáljuk, ezek 

átvételére és alkalmazására ösztönözzük a harmadik országokat. A bővítés tehát egyrészt az 

EU által alkalmazott olyan eszköz, mely biztosítja a perifériáján a biztonságot és stabilitást, 
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így nem más, mint a külpolitika egyik megnyilvánulási formája. Másrészt nem hagyható 

figyelmen kívül a bővítés szociális, normatív faktora sem, mely az uniós identitás 

kiszélesítését, valamint az alapvető emberi jogok és demokratikus értékek térbeli kiterjedését 

is magával hozza.
18

  

A bővítés az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikának a meghatározó eleme és 

egyik legfontosabb területe, mely nem vonatkozik minden európai államra. A Közösségen 

kívüli országok esetében a CFSP-nek két megnyilvánulási formája létezik: egyrészt a teljes 

jogú tagság (the prospect of membership) és a 2004 májusában meghirdetésre kerülő Európai 

Szomszédsági Politika (European Neighbourhood Policy – ENP). Előbbi alá tartoznak a 

Nyugat-Balkán tagjelölt és potenciális tagjelölt államai, valamint Törökország, mely a 

Stabilizációs és Társulási Folyamat részeként kerül megvalósításra, s melynek első sikere 

Horvátország csatlakozása a Közösséghez 2013. július 1-vel.
19

 Az ENP – mely nem 

tartalmazza az uniós tagság ígéretét – a Közösség határain található államokban a fejlődés 

elősegítését és stabilitás megteremtését támogatja, mélyebb politikai kapcsolatok vagy 

gazdasági integráció nélkül. Az ENP fontos biztonságpolitikai célja, hogy a rendszerváltó 

országok csatlakozása után a kibővült EU ne szigetelődjön el szomszédjaitól, ne jöjjenek létre 

újabb törésvonalak a térségben. Ehhez a már hagyományosnak mondható gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatokra épít, azokat kibővítve – energia, távközlés, közlekedés – a 

politikai, kulturális kapcsolatokat is elmélyíti. Az ENP hatáskörébe sorolhatóak Európa keleti 

államai – így Belorusszia, Moldávia, Ukrajna, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia – és a 

mediterrán térség, ahol a Barcelonai folyamat, majd annak újjáélesztése, az Unió a 

Mediterráneumért keretében az EU segíti a kapcsolattartást a Földközi-tenger medencéjében 

található EU-tagállamok és a partner-országok között. 
20

 

3.4 Globális kihívások 

Az Európai Unió aktív szerepet vállal a globális kihívások és azok gazdasági és társadalmi 

következményeinek kezelésében. A Közösség munkaerőpiacát és a növekedést erőteljesen 

befolyásolja a migráció, mely világszerte erősödőben van, hiszen a Föld lakosságának 

mintegy 3%-a él lakóhelyén kívül. A migrációs trendek jelentősen megváltoztak, s míg 

Európa hosszú ideig kibocsátónak számított, napjainkban befogadó térségnek számít, és egyre 

több ember célállomásává válik. A megváltozott trendek egyik kiváltó oka a rendszerváltás és 

a bipoláris rend megszűnése, mely egy kelet-nyugati irányú vándorlást eredményezett, s 

különösen erőteljessé vált a délszláv válság kapcsán. 

A migráció vonatkozásában külön kell választani a belső vándorlást, mely az Eurostat 

2012-es adatai alapján az EU össznépességének 2,7 %-át, 13,6 millió főt érintett. Az alacsony 

vándorlási arány magyarázata, hogy az uniós munkavállalók mobilitását több tényező is – 

nyelvtudás hiánya, lakhatási problémák, hátrányos megkülönböztetés, információhiány – 

gátolja, s az Európa 2020 stratégiai céljainak teljesítéséhez a mobilis munkavállalók 

támogatása nélkülözhetetlen. A belső migrációnál lényegesen magasabb arányú a harmadik 

országokból történő bevándorlás, mely 20,7 millió migránst, a Közösség össznépességének 

4,1 %-át jelenti.
21

 Az Európai Unióban végbemenő negatív demográfiai változások és a 

munkaerőhiány enyhítésének egyik fontos eszköze lehet a gazdasági migráció, vagyis a 
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harmadik országokból érkezők bevonása a gazdasági életbe.
22

 Ezt támogatják a Vállalkozás 

2020 cselekvési terv javaslatai, melyek megvalósítása segítené a migráns vállalkozók 

letelepedését és megkönnyítenék az itt tartózkodók vállalkozásainak indítását.
23

 A migráció 

kérdése nem csak a növekedés szempontjából jelent kihívást, hanem annak negatív trendjeit is 

kezelni szükséges. A belső migráció vonatkozásában az agyelszívás (brain drain) jelent 

problémát, míg a külső bevándorlás oldaláról az illegális migráció megfékezése és jogszerű 

keretek közé terelése jelentheti a megoldást. A migráció gazdasági és szociális 

következményei hosszú távon meghatározhatják a Közösség versenyképességét és 

fenntartható növekedését, ezért nem véletlen, hogy ezen szakpolitika jelentős változáson ment 

keresztül napjainkban. A leglényegesebb, hogy korábban tagállami kompetenciának számított, 

de a globális változások közös megoldást igényeltek, ezért a tagállami döntéshozatalt 

felváltotta a megosztott hatáskör. 

A Közösségben végbemenő intenzív gazdasági növekedés, iparosítás és 

energiafelhasználás a környezet állapotának folyamatos romlását és az energiahordozók 

nagyfokú csökkenését idézte elő, s a környezet szennyezése olyan méreteket öltött, melyet 

nemzetállami szinten már nem lehetett sikeresen kezelni. A környezetvédelem problémáira 

közös megoldásokat kellett találni, ezért közösségi politikává vált, melyet megosztott 

hatáskörbe tartozva az Unió szupranacionális intézményei akcióprogramokkal, alapelvekkel, a 

másodlagos joghoz tarozó eszközökkel (több mint 300), valamint a tagállamok együttesen 

irányítanak. Sajátossága, hogy horizontális szakpolitikaként más politikákkal együttesen fejti 

ki hatását. A környezet állapotának megőrzése, illetve javítása nem oldható meg uniós szinten 

sem, ezért globális kérdésként az EU részt vállal a nemzetközi szabályozásban, más 

szupranacionális intézményekkel, szervezetekkel együttműködve keresi a megoldásokat. A 

Közösség környezetvédelmi előírásai a legszigorúbbak közé sorolhatóak, de nehezítik 

működésének kereteit az eltérő tagállami érdekek.  

A környezetvédelem prioritásai közé tartozik az éghajlatváltozás természeti, társadalmi és 

gazdasági hatásainak kezelése, és az éghajlatot leginkább befolyásoló üvegházhatású 

gázkibocsátás mérséklése. Ezért az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzése az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 20%-os csökkentése az 1990-es szinthez 

képest; a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra történő növelése a végső 

energiafogyasztásban, valamint az energiahatékonyság legalább 20%-os növelése. Az 

éghajlatváltozás okozta kihívások a szakpolitikák – klímapolitika, az energia- és az 

agrárpolitika, a vízgazdálkodás, a turizmus és a közlekedés – területi koordinációjának 

segítségével valósíthatóak meg, hatékonyságának záloga a különböző szereplők összefogása, 

így a különböző kormányzati szintek, a helyi és regionális szereplők partnersége és a 

szubszidiaritás elvének alkalmazása. 

Az energiaigényes iparágak erős európai jelenléte, a növekvő energiaszükséglet, 

ugyanakkor az európai energiahiány és energiafüggőség, valamint az energiahordozók árainak 

emelkedése az energiapolitika esetében is közösségi megoldásokat igényelt, s megosztott 

hatáskörben működik. Csak így kerülhet sor környezetbarátabb és fenntartható energetikai 

megoldások bevezetésére, az energiahálózat bővítésére, az energiatermelés- és ellátás 

diverzifikációjára, az energiabiztonság megteremtésére. 

 

4. Regionális feszültségek 
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Az európai integráció előfutárai egy olyan pluralista közösségről álmodtak, mely azonos 

fejlettségű tagállamok összefogásán, egy közös ideológia alapján történő összefogáson és 

fejlődésen alapul. A bővülésekkel azonban kevésbé fejlett államok csatlakoztak, s az Európai 

Unió mostani váláságának az egyik oka hogy már nem „csak” néhány régió felzárkózatása a 

feladat, hanem – főként a keleti bővítés után – komplett ország-csoportok kohéziója. Az 

Európai Közösség mindaddig fejlődött és mélyült, amíg a gazdaság jól teljesített és a 

tagállamok fejlettségi szintjei között nem voltak nagy különbségek. Mára az Európai Unió a 

nettó befizetők és haszonélvezők táborára szakadt, ami újabb konfliktusok eredője, s ráadásul 

minden új tagállam a kedvezményezettek számát gyarapítja, s a növekvő különbségek 

gyengítik a Közösség versenyképességét. Az EU-n belüli fejlettségbeli különbségeket 

támasztja alá az Eurostat jelentése, mely szerint a leggazdagabb statisztikai és tervezési régió 

(NUTS-2 régió) Belső-London 328 százalékos fejlettségi szinten áll az EU átlagához 

viszonyítva, s azt követi Luxemburg (266 %) és Brüsszel (223 %). Érdemes kiemelni, hogy az 

első tízben két kelet-európai fővárosi régió is beletartozik, így a 7-ik helyen Pozsony és 

környéke (180 %), a nyolcadikon Prága (172%) áll. Ennek ellenére a nyugat-keleti lejtő az 

Eurostat jelentése alapján is jól látható, hiszen az utolsó húszban csak a 2004-ben csatlakozó 

államok régiói vannak, a legfejletlenebb a bulgáriai Severozapaden, az egy főre jutó uniós 

átlagos GDP mindössze 26 százalékával, s mellette még négy másik bolgár, négy magyar, hat 

román és öt lengyel régió található.
24

 

Az Európai Uniónak a globális gazdaságban való helytállásához, a globális 

versenyképesség megőrzéséhez azonban elengedhetetlen a Közösségen belüli gazdasági és 

társadalmi különbségek mérséklése, illetve megszüntetése, melyet a kohéziós politika, mint az 

egyik legfőbb közösségi politika segítségével valósít meg. A Lisszaboni Szerződés (EUSz 3. 

cikk) ezt a gazdasági-társadalmi kohéziót egy harmadik elemmel is kibővítette, s ez a területi 

kohézió, mely szerint az Unió „elő kell mozdítsa a gazdasági, a társadalmi és a területi 

kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást.”
25

. Míg a kohéziós politika alapvetően 

uniós hatáskör, addig a területi politika terén a Közösség nem rendelkezik hatáskörrel, illetve 

a tagállamok és az Európai Bizottság közös kompetenciájává teszi. Ugyanakkor kereteit 

jelentősen megszabja a Strukturális Alapokból való részesedés feltételeinek és 

felhasználásnak meghatározásával, mely megkerülhetetlenné teszi az uniós együttműködést a 

területi célok hatékony és sikeres megvalósítása terén. Annál is inkább, mert a társadalmi, 

gazdasági, környezeti folyamatok számára egyre kevésbé jelentenek akadályt az államhatárok, 

így a különálló nemzetállami politikák hatása a területi kihívások mérséklésére csökken.  

A közös problémák egyre inkább közös megoldást igényelnek, illetve a közös adottságok 

kihasználásának összehangolása is nagyban segítheti az Európai Unió egészének globális 

gazdaságban való helytállását, ezért a területfejlesztésért felelős miniszterek félévente 

találkozók alkalmával hangolják össze a területi kihívásokra adott válaszaikat. Ennek első 

állomásaként még jóval az LSZ előtt, 1999-ben elfogadásra került az Európai 

Területfejlesztési Perspektívák dokumentum (ESDP – European Spatial Development 

Perspectives), mely a policentrikus városhálózat fejlődését és a kiegyensúlyozott város–vidék 

kapcsolat megteremtését tűzte ki célul, illetve létrehozta az Európai Területi tervezési 

Megfigyelési Hálózatot (ESPON – European Spatial Planning Observation Network). Az 

ESPON fő feladata a különböző társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok térbeli 

megjelenésének feltárása, különös tekintettel a keleti bővülés utáni helyzetre. A területi 

politika helyzetének értékelésére 2007-ben került sor az Európai Unió Területi Állapota és 
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Perspektívái (TSP – Territorial State and Perspectives of the EU) című dokumentum 

megvitatásával, majd erre építve legfőbb területi célokat megfogalmazó az Európai Unió 

Területi Agendájának elfogadásával valamint a Lipcsei Charta aláírásával a fenntartható 

városfejlesztésről. A magyar elnökség idején született megállapodás az „Európai Unió Területi 

Agendája 2020 - Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa 

felé” c. akcióorientált szakpolitikai keretdokumentum elfogadására. Ebben kiemelésre került, 

hogy az „Európa 2020 stratégiában – az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés 

stratégiájában – meghatározott uniós célok csak akkor érhetők el, ha a stratégia területi 

dimenzióját figyelembe veszik, mivel a különböző régiók eltérő fejlődési lehetőségekkel 

rendelkeznek”.26 

Nem csak a tagállamok, hanem az uniós intézmények közül az Európai Bizottság is 

foglalkozott a kérdéssel, mely 2008 októberében jelentette meg Zöld könyvét a területi 

kohézióról (Green Paper on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strength) 

dokumentumát. A Zöld könyv világossá tette, hogy a területi kohézió nem azonos az 

elmaradott régiók felzárkóztatásával (kohéziós politika), hanem a régiók egyedi adottságainak 

jobb kihasználásával, ezekre építve kell a területi tőkét mobilizálni, s ezek „a sokféleséget 

olyan előnnyé alakítják, amely hozzájárul az egész EU fenntartható fejlődéséhez”.
27

 

Mindemellett a versenyképesség fő záloga továbbra is elmaradott régiók felzárkóztatását, a 

társadalmi és gazdasági különbségek mérséklését és a gazdasági teljesítmény mennyiségi 

kiegyenlítését biztosító közösségi politika, a kohéziós politika. A prioritásokat és azok 

megvalósításához a forrásokat hétéves költségvetési ciklusokban a Közösségi Stratégiai 

Iránymutatások (CSG – Community Strategic Guidelines) tartalmazzák. A CSG az EU 

Lisszaboni Stratégiájában megjelölt célok mentén – kohézió, növekedés, munkahelyteremtés 

– fogalmazza meg a kohéziós politika legfőbb célkitűzéseit, melyek a többszintű kormányzás 

– szupranacionális – nemzeti – szubnacionális elemeit felsorakoztatva a tagállamok és a 

tervezési-statisztikai régióik, a városok és a vidék diverzifikációja, a transznacionális, a 

határokon átnyúló, a makroregionális és régióközi vonatkozásban kezeli prioritásként a 

társadalmi és gazdasági kohéziót. 

A kohéziós politika költségvetése 376 millió euróra emelkedett (az előző ciklusban 347 

millió) a 2014-2020 költségvetési időszakban. Új elem a tematikus koncentráció, az Európa 

2020 stratégiának céljaihoz kapcsolódás, valamint a hatáskörökben történő elmozdulás. A 

Bizottság szerepe megnő, több szankcionálási lehetőséget kap, a támogatásokat bizonyos 

feltételekhez köti, s a tagállamok kompetenciája csökken. A területi dimenzió hangsúlyosabbá 

válik, a városok szerepét pedig külön kiemelik a helyi fejlesztések kapcsán. Ugyanakkor a 

kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia mindezen összekapcsolódása ellenére mégis 

összecsap a felzárkózás és versenyképesség követelménye. A növekedési stratégiából ugyanis 

hiányzik a fejletlen régiók felzárkóztatása és a területi dimenzió. Kérdéses, hogyan lehet 

összeegyeztetni, hogy a tagállamok az Európa 2020 stratégiában megnevezett célkitűzései 

mellett más prioritásai is megfogalmaznak. 

5. Belső kihívások 

A válság jelentősen átalakítja a világ politikai és gazdasági hatalmi viszonyait, de fontos 

változások mennek végbe az EU keretei között is a tagállamok gazdasági súlyát és relatív 

helyzetét tekintve, amelyek átalakítják az érdekviszonyokat is. A 2004-es bővítés után 

megerősödő Németország meghatározó szerepe fokozódik, de újabb pozíciókat szerez 

Franciaország is. Az új tagállamok közül Lengyelország jelentősége tovább nő. 
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5. 1 Gazdasági kihívások 

A világban zajló gazdasági folyamatok, különös tekintettel a válságra, nem kedveztek az 

Európa 2020 célkitűzéseinek, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés és 

versenyképesség alapjainak megteremtéséhez, s a Közösség gazdasági helyzete meglehetősen 

törékeny. A makrogazdasági egyensúlyhiány kiigazítására, a pénzügyi rendszer problémáinak 

orvoslására és az államháztartások konszolidálására az Unió bevezette a gazdasági 

kormányzást, jelentős, a tagállamok költségvetési szuverenitását csökkentő intézkedéseket 

hozott, melyek végrehajtása még folyamatban van. A reformok – Európai Stabilitási 

Mechanizmus, Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum, hatos csomag, kettes csomag, a 

GMU reformja, az EURES reformja, az EKB intézkedései és a 2014–2020 közötti időszakra 

szóló többéves pénzügyi keret – melyek nem csupán a növekedéshez való visszatérést teszik 

lehetővé, hanem a válságot követően egy újfajta növekedés alapjait is megteremtik.
28

 Nem 

véletlen az sem, hogy a 2013-as költségvetés a „Beruházás a növekedésbe és 

foglalkoztatásba” alcímet kapta. A Közösség beavatkozása a gazdasági folyamtokba 

szükségszerűen a szupranaionalitás előretörését és a tagállamok gyengülését eredményezte. A 

folyamat nem egyszerű, a tagállamok nem akarják tovább szűkíteni kompetenciáikat, s ez áll a 

hátterében a napjainkban megerősödő, az Unió és a tagállamok között kibontakozó 

konfliktusoknak. 

5.2 Társadalmi kockázatok, az európai szociális modell 

A globalizáció és a versenyképesség megőrzése egyre nagyobb kihívásokkal szembesíti az 

Európai Uniót, melyek súlyosbodó társadalmi problémákat vetítenek előre és megkérdőjelezik 

a szociális Európa jövőjét. A Közösség lakossága enyhe növekedést mutat, 2012-ben 503,7 

millió fő volt (1,3 millióval több, mint az előző évben), mellyel a Föld lakosságának 7%-át 

teszi ki. A népesség növekedése azonban negatív fordulatot vesz, s az Unió Statisztikai 

Hivatala szerint az elkövetkezendő 50 év alatt csökkenni fog, 2060-ra 290,6 millió főre 

jósolják a lakosság számát. 

A jelenleg még pozitív népességi mutatók azonban már most súlyos társadalmi kérdéseket 

vetnek fel, ugyanis miközben nő a várható élettartam, a társadalom egyre nagyobb részét teszi 

ki az idős, inaktív lakosság, mellyel egyidejűleg fokozatosan csökken az aktív, munkaképes 

korúak száma, Európa társadalma elöregszik. A jelenlegi trendek alapján feltételezhető, hogy 

2050-re az egy keresőre jutó időskori eltartottak aránya 52,6%-ra nő, miközben jelenleg 

(2012) 26,8%, vagyis meg fog duplázódni. Ez az arány még rosszabb lesz, ha a külső 

migráció kisebb mértékűvé válik. Európa lakosságának elöregedése már napjainkban is 

negatívan hat a termelékenységre és növekedésre.
29

 Ráadásul a nyugdíjak az állami kiadások 

igen nagy hányadát, a GDP 10%-át teszik ki, mely 2060-ra 12,5%-ra emelkedhet.
30

 A 

kérdéskör rendezésére és fő irányainak meghatározására a Bizottság 2012 decemberében 

megjelentette A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről 

szóló Fehér könyvet.
31

 A kulcsfontosságúnak számító szociálpolitikai kérdés megoldása tehát 

a tagállam kompetenciája maradt, ugyanakkor a Közösség nyomást gyakorol a nacionális 

szintre, a saját fenntarthatósága szempontjából is lényeges probléma kezelése során. 

 

A népesség alakulása 1996-2061 (EU27) 
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A gazdasági növekedés lelassulása, majd a válság következtében a foglalkoztatottság 

2011-től kezdve fokozatosan lefele tendál, egyedül a részmunkaidős alkalmazásban történt 

némi pozitív változás. Mindez azt jelenti, hogy állandósult a munkanélküliség problémája, 

mely elsősorban a fiatalokat és a nőket sújtja, és egyben jelentős területi eltéréseket mutat. Az 

Eurostat 2013 júliusában közzétett adatai alapján az EU28-ban tovább nőtt, 26,654 millióra 

emelkedett a munkanélküliek száma, mely az aktív munkakeresők 11%-a, míg az 

euroövezetben ez az adat még magasabb, elérte a 12,1%-ot (19,231 millió fő), ami a GMU 

létrejötte óta az eddigi legmagasabb érték.
32

 Az adatok ellentmondanak az Európa 2020 

stratégia azon célkitűzésének, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje 

a 75%-ot. 

A tartós munkanélküliség történelmi magasságba szökött, 2012 végén a 12 hónapnál 

hosszabb ideje munka nélkül lévők száma 11,2 millió fő volt, mely 86 %-kal magasabb, mint 

a 4 évvel korábbi adat, s lefedi az aktívak 4,6%-át. A munkanélküliek 44%-a több mint egy 

éve nem talál munkát, s minden ötödik tartós munkanélküli közül egy fő soha életében nem is 

dolgozott. A legnagyobb társadalmi veszélyt az jelzi, hogy 2013 júliusában az EU28 

viszonylatában az aktív fiatalok (15-24 év) 23,4 %-a, az eurozónában pedig 24%-a volt 

munkanélküli. A fiatal munkanélküliek aránya jelentősen divergál, míg Németországban 

7,7%, Ausztriában csak 9,2%, addig néhány államban 55% fölé nőtt [Görögországban 62,9%, 

Spanyolországban 56,1%, Horvátországban 55,4%]. Ráadásul mintegy 8 millió 25 év alatti 

fiatal sem munkahellyel nem rendelkezik, sem oktatásban vagy képzésben nem részesül 

(NEET). Ennek alapján érthetővé válik, hogy miért jelenik meg az EU 2020 célkitűzései 

között a fiatalok helyzetének javítása és munkába állásának orvoslása, s miért jelentette meg a 

Bizottság 2012 decemberében „A fiatalok foglalkoztatásáról” szóló csomagját.
33

 

A szegénységi küszöb alatt élők és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettek 

aránya számos tagállamban nő, ezért soha nem volt aktuálisabb az Európa 2020 célkitűzése a 

szegénységi küszöb alatt élők számának 25%-kal való csökkentésére, valamint hogy 20 

millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, 

illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. Különösen 

érzékenyen érintett csoportok a gyermekek, az egyszülős háztartások, az aktív korúak és a 

fiatalok. A szegénységi küszöb alatt élők számos tagállamban egyre szegényebbek lesznek, a 
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szegénység elmélyül. Ezt támasztják alá a 2011-ben mért adatok, melyek szerint a szegénység 

és társadalmi kirekesztettség 119,6 millió főt, az uniós lakosság 24,2 %-át érintette, s még 

kirívóbb, hogy a polgárok úgy vélik, hogy környezetükben 3 főből egy inkább szegénységben 

él. Ezzel összefüggésben a társadalmi különbségek és egyenlőtlenség erőteljesen negatív 

irányba mutatnak, melynek területi dimenziója a tagállamok közötti erőteljes diverzifikáció, 

egyre jobban kinyílik a szegények és gazdagok közötti rés, s továbbra is megoldatlan a nemek 

közötti egyenlőtlenség.
34

  

 

Foglalkoztatás és munkanélküliség (EU-27, 2005–2012) 
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A gazdasági kihívások erőteljesen összefüggnek a társadalmi problémák megoldásával, így 

a foglalkoztatásban tapasztalható anomáliák kezelésével. A szociál- és foglalkoztatáspolitika 

szerepe a globalizáció végérvényesen vesztessé vált áldozatainak kompenzálása, illetve a 

munka világából ideiglenesen kiszorult személyek számára áthidaló lehetőségek biztosítása. 

Az Európa 2020 növekedési stratégiával összhangban, 2012 májusában az Európai Bizottság 

olyan munkahelyteremtő és a munkahelyi dinamika helyreállítását biztosító intézkedéseket 

fogadott el, melyek foglalkoztatási csomag néven váltak ismertté, melyek a többszintű 

kormányzás keretein belül valósulnak meg és szorosan összefüggnek az évente útjára indított 

európai szemeszterrel. Ennek értelmében a Bizottság Foglalkoztatási iránymutatásokat 

javasol, amelyeket a tagállami kormányok megvitatnak, majd az EU Tanácsa elfogad. 

Következő lépésként az éves növekedési jelentésre építve a Bizottság közös foglalkoztatási 

jelentést tesz közzé, amelyet szintén a Tanács fogad el. Erre építve a tagállami kormányok 

nemzeti reformprogramokat nyújtanak be a Bizottsághoz, melyet az értékel és 

országspecifikus ajánlásokat bocsát ki. Mindez lehetővé teszi, hogy tagállamok kormányai 

szorosabban összehangolják gazdasági, költségvetési- és foglalkoztatási politikáikat.
35

 

A munkaerőhiány enyhítése a növekedés egyik kulcskérdése. A Közösség számos 

kiegészítő stratégiában vázolja a munkaerőhiány mérséklésének közösségi eszközeit, így 

kiemelten kezeli a munkaközvetítési eszközök továbbfejlesztését – pl. EURES – a 

foglalkoztatottak készségeinek növelését, a munkavállalók mobilitásának ösztönzését a 

Közösségen belül, a munkanélküliek számára összehangolt munkahely keresési támogatást, és 

megfogalmazódik a munkaképes kor kiterjesztése is.  

A tagállamok a közösségi iránymutatások és a hazai sajátosságok figyelembevételével 

különböző intézkedéseket hoztak a strukturális munkaerőpiaci reformok végrehajtása 

érdekében. Több tagállam is aktív munkaerőpiaci politikával és az állami foglalkoztatás 
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megerősítésével mobilizálja a munkaerőt a növekedés érdekében (Magyarország: Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat és közmunka program). A munkába állást ösztönző intézkedések 

közé számítanak a munkát terhelő adók csökkentésére irányuló intézkedések (hazánk: 

magasabb adójóváírás az alacsony keresetűek számára), a vállalkozások indításának 

támogatása, a munkanélküli-ellátások olyan módosítása, melyek elősegítik a munkába való 

könnyebb visszatérést, valamint a munkavállalói mobilitás fokozása (Magyarország: 

támogatás a regisztrált munkanélküliek lakásbérleti költségeihez, ha 100 km-rel távolabb 

vállalnak munkát). Bevált intézkedésnek számítanak a munkaerőpiac korai elhagyása ellen 

hozott intézkedések – pl. hazánkban megszűnt a korhatár előtti nyugdíjazás – de ezzel 

ellentétes, vagyis a munkával töltött életszakasz meghosszabbítását célzó eszközökkel is élnek 

a tagállamok.
36

 

A Lisszaboni Stratégia az Európai Unió fontos célkitűzéseként jeleníti meg a 

versenyképesség és társadalmi kohézió növelését, melyet összekapcsolt az európai szociális 

modellel, illetve annak megújításával.
37

 Az európai szociális modell alapját – a 2002-es 

Barcelonai Csúcs szerint – „a jó gazdasági teljesítmény, a szociális védelem, az oktatás és a 

szociális párbeszéd magas szintje képezi.”
38

 A szociális modell elmozdulást jelentett a 

szociálpolitika irányításában, nagyobb befolyást biztosítva a Közösségnek, az addig tagállami 

hatáskörben lévő szociálpolitikai kérdésekben. A megvalósítás elsősorban a nyitott 

koordináció módszerével történt, mely lehetővé tette társadalmi kérdések közösségi szinten 

történő kezelését és újabb szereplők bevonását a megoldásba, ugyanakkor hátránya, hogy a 

puha jogi eszköz nem teszi lehetővé, hogy az Unió szankciót alkalmazzon a tagállammal 

szemben.  

Az új stratégiai cél eléréshez a Nizzai csúcson elfogadásra került a Szociálpolitikai 

Menetrend, mely továbbra sem törekedett a tagállami szociálpolitikák harmonizálására, 

csupán koordinálására, elősegítve a tagállamok jó gyakorlatainak megosztását, valamint a 

gazdaság-, a foglalkoztatás és szociálpolitika összekapcsolását. A Menetrend megvalósítása 

kiválóan példázza a többszintű kormányzás és a hatáskörök megosztásának lehetőségeit. A 

Bizottság kezdeményezési jogával élve javaslatokat tesz a szociálpolitikai célok 

megvalósításra, összehangolja a tagállamok és a szociálpolitika egyéb szereplőinek 

tevékenységét, ellenőrzi a Menetrendben foglalt célkitűzések teljesítését és javaslataival, 

programjaival, elemzéseivel, célirányos kutatásaival, a szociális párbeszéddel segíti azok 

kivitelezését. A Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament jogalkotóként vesz részt a 

munkában, elsősorban a munkajog és a szociális biztonság területén alkotott jogszabályokkal, 

míg a tagállamok, valamint regionális és helyi önkormányzatok saját operatív programot 

dolgoznak ki a lokális érvényesítésre. A nyitott koordináció lehetővé teszi széles társadalmi 

rétegek bekapcsolását, így szociális partnereknek megtárgyalják, véleményezik a 

megállapodásokat, míg az NGO-k segítik azok társadalmi befogadását.
39

 

A Lisszaboni Szerződés ugyan megerősítette az EU szociális dimenzióját, de a 

szociálpolitika kidolgozása és végrehajtása továbbra is elsősorban a tagállamok hatáskörében 

maradt. Ugyanakkor a válság állandósította az EU napirendjén a társadalmi konfliktusok 

kezelését, s ez érezhető az Unió aktivizálódásában is. Ennek jeleként több, már említett új 

dokumentum is napvilágot látott, legutoljára a Bizottság 2013 februárjában jelentette meg 

Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében című dokumentumát, mely a 

tagállamoknak szóló iránymutatás szociálpolitikájuk átalakítására, megteremtve szakpolitikai 
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kereteket, megnevezve a tagállamok és a Bizottság által végrehajtandó konkrét 

intézkedéseket, és iránymutatást adva a reformokat segítő uniós pénzeszközök 

felhasználásához. A szociális beruházási csomag rámutat a legfőbb társadalmi problémákra, 

így a növekvő szegénységre és társadalmi kirekesztésre, a Közösség történetében páratlan 

mértékű, mindenekelőtt a fiatalokat sújtó munkanélküliségre, a társadalom elöregedésére, a 

munkaképes korú népesség csökkenő arányára.
40

  

Az Unió fokozódó intenzitásának és a szociális téren tett előrelépéseinek ellenére is 

általánosságban megállapítható, hogy EU pontosan azokban a szakpolitikákban – ilyen a 

foglalkoztatás- és szociálpolitika – nem rendelkezik komolyabb hatáskörökkel, melyek a 

legjobban érintik az emberek életét, többek között az egészségügy, az oktatás, a szociális 

biztonság, a nyugdíjrendszer, az adózás területén. Ennek legfőbb oka, hogy a Közösség piaci 

alapokon működik, a javak újraosztása éppen ezért nem a szükségletek szerint történik. 

Bizonyára az sem véletlen, hogy az ezekhez a szakpolitikákhoz rendelt biztosok nem a 

befolyásos tagállamokból származnak. Andrew Moravcsik abban látja a megoldást, hogy az 

Európai Uniónak a jövőben jobban be kell vonnia az állampolgárokat a döntésekbe (reconnect 

the citizens).
41
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