Az Európai Unió politikai intézményrendszere
Javasolt feldolgozási idő: 50 perc

1. feladat
A feladat az Európai Unió intézményeire vonatkozik. Az alábbi linkeken található
információkból gyűjtsd ki a táblázatban szereplő intézményekre vonatkozó
adatokat!
Az EU intézményei és egyéb szervei
Intézményrendszer
Segítségül a leckében részletesen tárgyalt, négy kiemelkedő szerepű intézmény
adatait megadtuk. A többi intézményre vonatkozó adatok kitöltése rád vár.
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2. feladat
A feladat az Európai Unió jövőjével kapcsolatos. A források és saját ismereteid
segítségével gyűjtsd össze az átszervezés melletti és elleni érveket! Törekedj arra,
hogy írj 3–5 érvet mindkét megközelítéshez!
„A tagállamokkal közös unióról van szó, nem pedig a tagállamokkal szembeni unióról.
A globalizáció korában a megosztott szuverenitás több hatalmat jelent, nem kevesebbet.”
(José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, 2012)
„Az európai integráció eddigi története során mindig a kisebb-nagyobb krízisek voltak
a legfontosabb politikai és intézményi változások előidézői. Az EU gazdasági és politikai bajai
az elmúlt években egyre erősebbé váltak és azokat az illetékes intézmények szándék híján nem
kezelték. Középtávon Európa-szerte fel kell készülni arra, hogy a következő évtized gazdasági
növekedése lassú lesz. Az eurózónában mutatkozó gazdaságpolitikai, társadalmi és politikai
aszinkron jelenségek, ha komoly integrációs irányváltás nem történik, erősödni fognak. Hosszú
távon az európai jóléti állam a jelen formájában nem fenntartható; már csak ezért is ésszerű
az európai erőforrások összevonása, az egységesebb európai politikai és geopolitikai fellépés.
De az egységesülést nem az ésszerűség, hanem a gazdasági kényszer fogja előidézni.
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Guido Westerwelle német külügyminiszter vezetésével több, mint fél évvel ezelőtt egy
munkacsoport alakult tizenegy külügyminiszter részvételével. A német politikus felkérte
Spanyolország, Portugália, a Benelux államok, Franciaország és Ausztria, valamint két nem
eurózóna-tagország – Dánia és Lengyelország – külügyminiszterét is az együttműködésre.
A „Zukunftgruppe” néven elhíresült csoport feladata volt, hogy megvizsgálja, milyen módon
lehetne megújítani az Európai Uniót, mi szükséges egy későbbi politika unió kialakításához.
A csoport az utóbbi fél évben öt találkozót tartott, a munkát a német sajtóban ismertetett
jelentéssel zárták le. A dokumentum központi állítása, hogy a válságot „több Európával” lehet
eredményesen kezelni, ezért újabb nemzetállami hatásköröket kell közösségi szintre helyezni,
vagyis erősíteni kell az Európai Bizottság pozícióját. Az elképzelés szerint Brüsszelnek
mindenekelőtt a tagállami költségvetés ellenőrzéséhez, illetve a deficitre és az államadósságra
vonatkozó szabályok ellen vétő országokkal szembeni fellépéshez kell nagyobb befolyást
biztosítani, és szélesebb körű felhatalmazást kell adni a bizottságnak az unió alapértékeit
megsértő tagországok fegyelmezéséhez is. Mindez egybevág Merkel korábbi javaslatával.
A jogkörök bővítésével egyidejűleg bővíteni kellene az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési
jogkörét is. Westerwelle szerint ez a jogkörbővítés egy második kamara felállítását tenné
szükségessé, amelyben az euróövezeti tagállamok képviselői dolgoznának, de részt vehetnének
a munkában nem euróövezeti tagállamok képviselői is.
Az újabb válságok hatékonyabb kezelése érdekében az ESM (Európai Stabilitási Mechanizmus)
rendszerét, egy, az IMF stabilizációs rendszeréhez hasonlóan kell fejleszteni. A német
külügyminiszter szerint nem várható el egyetlen szegényebb tagállamtól sem, hogy lemondjon
a neki járó segítségekről, hiszen az Európai Unió a világ leggazdagabb régiója.
A történelmi (és európai) tanulság az, hogy a regionális integrációk távolról sem örök életűek,
de gyakran a rosszul becsontosodott integráció átmeneti felbomlása a kulcsa a hosszú távú
fennmaradást garantáló átalakulásnak. Nagy-Britannia mostani búcsúja az élcsapattól csupán
az egyik fontos alapfeltétele volt a szükséges átalakulásnak. Azonban mára nyilvánvaló,
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hogy az euróövezet sem képezheti egy hosszú távon stabil európai integráció alapját.
Az EU lényeges átalakulását, esetleges széthullását minden bizonnyal még átéljük, a kérdés
azonban az, hogy mi lesz utána? Egy modernizált, ellenállóbb, versenyképesebb Európai Unió
vagy egy darabjaira és csoportokra hullott torzó marad nekünk? Európa mélyülő integrációját,
egy Európai Egyesült Államok létrehozását már évek óta sokan szorgalmazták, ezt a meglévő
gondolatot karolta fel Merkel és Barroso is, de alapvetően azzal az indokkal, hogy Európa ne
veszítse el nemzetközi gazdasági és geopolitikai súlyát. 2012-ben már másról van szó:
úgy tűnik, mindez már a puszta túléléshez kell – de abban nyilvánvalóan csak a tagországok egy
része vehet majd részt.”
(forrás: http://kitekinto.hu/europa/2012/11/28/45/4/#.Ulqxi1OaZ24)

Az EU és a nagyvilág – gazdasági helyzet
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Mire költi az EU a pénzt?

Az EU teljes költségvetése 2013-ben:
150,9 milliárd euró
= a GDP 1,13%-a

Európai uniós polgárság, szabadság,
biztonság és a jog érvényesülése
1%
Az EU mint globális szereplő
(beleértve a fejlődő országok támogatását)
6%

Természeti erőforrások:
mezőgazdaság,
környezetvédelem
40%

Az Európai Unió megerősödését
jelenti az átszervezés:
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Igazgatási és egyéb költségek
6%

Fenntartható növekedés:
munkahelyteremtés, versenyképesség,
regionális fejlesztés
47%

Az Európai Unió gyengülését,
végső esetben a szétesését jelenti
az átszervezés:
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