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Bővítés: hat országról 28 országra



A nagy bővítés: kelet és nyugat egyesítése

A berlini fal leomlása – a kommunista korszak 
vége
Az EU gazdasági támogatást nyújt: beindul a 
Phare-program

Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
kritériumai:

• demokrácia és jogállamiság

• működő piacgazdaság

• az uniós joganyag átvétele

Megkezdődnek a hivatalos csatlakozási
tárgyalások

A koppenhágai csúcstalálkozó elfogadja a 
nagy, 10 új országgal történő bővítést

Tíz új EU-tagállam: Ciprus, Csehország, 
Észtország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Málta, 
Szlovákia, Szlovénia

1989

1992

1998

2002

2004

2007 Bulgária és Románia csatlakozik az EU-hoz

2013 Horvátország csatlakozik július 1-jén



Tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek

Ország
Terület

(x 1000 km²)
Népesség
(millió)

Egy főre jutó bruttó 
nemzeti termék 

(vásárlóerő-paritáson 
mérve)

Bosznia–Hercegovina 51 3,8 7 800

Montenegró 14 0,6 10 600

Koszovó az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 
1244 sz. határozata 
szerint

11 1,8 :

Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság

25 2,1 10 000

Albánia 28 2,9 7 800

Szerbia 77 7,2 9 600

Törökország 783 77,7 14 400

Együtt a 28 EU-ország 4 272 508,2 27 400



A Szerződések – a jogra épülő, demokratikus 
együttműködés alapkövei

Európai Szén- és Acélközösség

Római Szerződések:
• Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó

szerződés
• Az Európai Atomenergia-közösséget 

létrehozó szerződés (EURATOM)

Egységes Európai Okmány: az egységes 
piac

Szerződés az Európai Unióról – Maastricht

Amszterdami Szerződés

1952

1958

1987

1993

1999

2003 Nizzai Szerződés

2009 Lisszaboni Szerződés



Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az EU minden tevékenységére kötelező

54 cikk 6 cím alá sorolva: 

Szabadságok Egyenlőség

Szolidaritás A polgárok jogai Igazságszolgáltatás

Méltóság



Az EU és a világ népességének összehasonlítása

Lakosság millió főben (2015)



Az EU és a világ többi része területének összehasonlítása

Terület, 1000 km²-ben



Mekkora az EU tagországainak a területe?

Surface Terület 1000 km²-ben



Hány ember él az EU tagállamaiban?

Population Lakosság millió főben, 2015-ben

összesen 508 millió



Az európai gazdaság: együtt erősebb 

2008: Az Amerikai Egyesült Államokból elindult a globális 
pénzügyi váltság.

Az Európai Unió vezetőinek összehangolt válasza:

• Az euró és a pénzügyi stabilitás iránti elkötelezettség 

• Új válságkezelő eszközök és szabályreform:

Európai Stabilitási Mechanizmus: a rendkívüli gazdasági nehézségekkel 
küzdő országokat segítő alap

Új jogszabályok a bankok stabilitására vonatkozóan

Bankunió: az Európai Unió egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező 
bankfelügyelet és a csődbe jutó bankok bezárására szolgáló 
mechanizmus létrehozása

• Jobb gazdasági irányítás:

Európai szemeszter: az állami költségvetések összehangolására szolgáló 
éves eljárás

Euró Plusz Paktum, a „költségvetési paktumról szóló szerződés”: 
kölcsönös kötelezettségvállalás a rendezett államháztartásra



Az Európai Unió tíz prioritása 

A Jean-Claude Juncker által elnökölt Európai Bizottság a 
következőkre összpontosít:

A beruházási terv: új lendületet 
kap a munkahelyteremtés, a 
növekedés és a beruházás

Ésszerű és kiegyensúlyozott szabad 
kereskedelmi megállapodás az 
Amerikai Egyesült Államokkal 

Összekapcsolt egységes digitális 
piac

Előretekintő éghajlat-változási 
politikával rendelkező, ellenálló 
energiaunió

Erősebb iparágakkal rendelkező, a 
szorosabb együttműködésen alapuló 
és tisztességesebb belső piac 

Szorosabb és tisztességesebb 
gazdasági és monetáris unió 

A demokratikus változás Európai 
Uniója

A kölcsönös bizalomra épülő 
igazságszolgáltatás és alapvető 
jogok

Új migrációs politika 

Meghatározóbb globális 
szereplővé váló Európa 



Európai beruházási terv

A stratégiai beruházásokat szolgáló európai alap

• 2015: Az európai gazdaság kezd magára találni a válság után, de a 

beruházási szint még mindig alacsony. A beruházóknak van pénze, de kevés 

a bizalma

• 2015 közepétől egy új európai uniós alap áll majd rendelkezésre

• Az alap 21 milliárd euróval indul, amelyet európai uniós források biztosítanak

• Életképes üzleti projektekbe történő beruházások, így például a digitális és 

energiainfrastruktúrába, a szállításba, a kisvállalkozásokba, környezetvédelmi 

projektekbe és az innovációba

• Sokszorozó hatás: a közpénzek hatására a magánbefektetők hasonlóképpen 

cselekszenek – akár 315 milliárd eurót is beruházhatnak 

• Három év alatt akár 1,3 millió új munkahely is létrejöhet



Bankunió: biztonságos és megbízható bankok

Az EU válasza a pénzügyi válságra:  

• Szabálykönyv: 

Az annak biztosítására irányuló új jogszabályok, hogy a 
bankok elegendő tőkével és hatékonyabb 
kockázatkezeléssel rendelkezzenek

• Felügyelet: 

Az Európai Központi Bank a legfontosabb bankok közül 
körülbelül 130 felügyeletét látja el

A nemzeti bankfelügyeletek szoros együttműködése

• Szanálás:

Az európai uniós hatáskörű Egységes Szanálási Tanács 
dönthet a csődbe jutó bankok felszámolásáról

A hátteret a bankok saját befizetéseiből létrehozott alap 
alkotja – ez biztosítja, hogy ne az adófizetőknek kelljen a 
számlát állniuk.



Mire költi az EU a pénzt?

Az EU teljes költségvetése 2017-ben : 157,9 milliárd euró

= a GDP 1,05 %-a



Éghajlatváltozás – világméretű kihívás

• az üvegházhatású gázok 
kibocsátásnak 40 %-kal csökkennie 
kell 2030-ra az 1990-es szinthez 
képest

• 2030-ig 27 %-kal növelik a megújuló 
energiaforrások (a szél-, a nap- és  
a vízenergia, valamint a biomassza) 
részarányát az energiatermelésben 

• 2030-ra 27 %-kal kell fokozni az 
energiahatékonyságot

A globális felmelegedés megállítása érdekében az EU vezetői 
2007-ben úgy döntöttek, hogy:



Szolidaritás a gyakorlatban: az EU kohéziós politikája

• Regionális Alap

• Szociális Alap

• Kohéziós Alap

Kevésbé fejlett régiók: az egy főre 
jutó GDP nem éri el az EU-átlag 
75%-át

Átmeneti régiók: az egy főre jutó 
GDP EU-átlag 75%-a és 90%-a közé 
esik

Fejlettebb régiók: Az egy főre jutó 
GDP meghaladja az EU-átlag 90%-át

2014-2020: 352 milliárd eurós beruházás az infrastruktúra, a 
gazdaság, a környezet és a szakképzés területén a szegényebb 
régiók és polgárok javára  



Az euró – az európai polgárok közös valutája

Eurót használó tagállamok

Eurót nem használó tagállamok

Az euró mellett szóló érvek?

• Megszűnik az árfolyamkockázat, nincsenek 
átváltási költségek

• Több választási lehetőség és stabilabb árak
a fogyasztók számára

• Szorosabb gazdasági együttműködés az EU 
országai között

Az euróövezeten belül bárhol 
fizethetünk vele

• Érmék: nemzeti jelképek az egyik 
oldalon, egységes mintázat a másik 
oldalon

• Bankjegyek: mindkét oldaluk egységes



Az egységes piac: a választás szabadsága

Az egységes piac a következő 
eredményeket hozta:

• Jelentősen csökkent sok termék és 
szolgáltatás ára, beleértve a repülőjegyek és 
a telefonhívások árát calls

• Nagyobb választék áll a fogyasztók 
rendelkezésére

• 2.8 millió új munkahely

Four freedoms of movement:

• Áruk

• Szolgáltatások

• Személyek

• Tőke



Az utazás szabadsága

„Schengen”:

• A határellenőrzés megszűnése az uniós 
tagállamok többsége között

• A határellenőrzés megerősítése a külső 
határok mentén

• Bővülő rendőrségi együttműködés

• Az EU-országok közötti utazások alkalmával
személyes használatra bármilyen árut meg 
lehet vásárolni és haza lehet vinni



Tanulás külföldön

Erasmus+

Évente több mint 400 000 fiatal 

tanul vagy fejleszti önmagát 

más európai országokban az EU 

Erasmus+ oktatási, képzési, 

ifjúsági és sportprogramjának 

segítségével.



Az egészség és a környezet védelme

Az EU intézkedéseinek köszönhetően:

• Tisztábbak természetes fürdővizeink

• Sokkal kevesebb savas eső esik

• Ólommentes benzint tankolhatunk a 
kutaknál

• Használt elektronikus cikkeinket könnyen 
és biztonságosan ártalmatlaníthatjuk

• Szigorú élelmiszer-biztonsági szabályok 
védik egészségünket

• Teret nyertek a biogazdaságok és a 
környezetbarát mezőgazdasági
módszerek

• Hatékonyabban figyelmeztetnek 
egészségünk védelmére a
cigarettásdobozokon elhelyezett címkék

• A hatóságok minden vegyi anyagot 
regisztrálnak és ellenőriznek (REACH)

A szennyezés nem ismer határokat – közös cselekvésre van szükség



A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség

• Az Európai Unió Alapjogi Chartája

• Közös harc a terrorizmus ellen

• Együttműködés a különféle EU-
tagállamok bűnüldözési és 
igazságszolgáltatási szervei között

• Összehangolt bevándorlási és

menekültpolitika

• Polgári jogi együttműködés



EU: a béke és a fejlődés követe

• Világkereskedelmi szabályok

• Közös kül- és biztonságpolitika 

• Fejlesztési és humanitárius segélyek



A fogyasztók jogainak védelme

• Egyértelmű címkék

• Egészségügyi és biztonsági előírások

• A szerződésekben alkalmazott tisztességtelen eljárások tiltása

• Utasjogok, például kártérítés hosszú késés esetén 

• Segítség a problémamegoldáshoz 

Fogyasztóként alapvető törvények védik az EU 
területén mindenütt, akkor is, ha utazik vagy az 
interneten vásárol



A három főszereplő

Európai Parlament

- a polgárok érdekképviselete

Antonio Tajani, Európai Parlament elnöke

Európai Tanács és Tanács

- a tagállamok érdekképviselete

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke

Európai Bizottság

- a közös érdekek képviselete

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke



Az EU intézményei

Európai Parlament

Bíróság Számvevő
-szék

Gazdasági és Szociális 
Bizottság Régiók Bizottsága

Miniszterek Tanácsa
(a Tanács) Európai Bizottság

Európai Beruházási Bank Európai Központi BankÜgynökségek

Európai Tanács
(csúcstalálkozó)



Az Európai Unió jogalkotása

Polgárok, érdekcsoportok, szakértők:

megbeszélések, konzultációk

Európai Bizottság: hivatalos javaslat

Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa: közös döntés

Országos vagy helyi hatóságok: végrehajtás

Európai Bizottság és Európai Bíróság:

a végrehajtás nyomon követése



Európai Parlament – a polgárok érdekképviselete

Az egyes tagországokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma

Döntéseket hoz az EU jogszabályairól és költségvetéséről a Miniszterek Tanácsával 
együtt 

Demokratikus felügyeletet gyakorol az Európai Unió valamennyi tevékenysége felett

Austria  - 18

Belgium  - 21

Bulgaria  - 17

Croatia  - 11

Cyprus  - 6

Czech Republic  - 21

Denmark  - 13

Estonia  - 6

Finland  - 13

France  - 74

Germany  - 96

Greece  - 21

Hungary  - 21

Ireland  - 11

Italy  - 73

Latvia - 8

Lithuania  - 11

Luxembourg  - 6

Malta  - 6

Összesen - 751

Netherlands  - 26

Poland  - 51

Portugal  - 21

Romania  - 32

Slovakia  - 13

Slovenia  - 8

Spain  - 54

Sweden  - 20

United Kingdom  - 73



Az európai politikai pártok

Az európai parlamenti képviselői helyek politikai 

csoportok szerinti megoszlása (2016. December)

Összesen: 
751



Miniszterek Tanácsa – a tagállamok érdekképviselete

• Tagországonként egy miniszter minister 

• Elnökségét rotációs rendszerben hathavonta másik tagállam 

tölti be

• A Parlamenttel együtt dönt az uniós jogszabályok és 

költségvetés kérdésében

• Irányítja a közös kül- és biztonságpolitikát 



Miniszterek Tanácsa – hogyan történik a szavazás

A Tanács döntései nagy részét a by "kettős többség elve" 
szerint hozza.  

A döntéshez legalább a következő arányú támogatás szükséges: 

• A tagállamok 55%-a (16 ország)

• Az EU népességének 65%-át képviselő tagállamok



Az Európai Tanács csúcstalálkozója

• Évente legalább 4 alkalommal megrendezik

• Résztvevői meghatározzák az EU által követendő általános

szakpolitikai irányvonalakat

• Elnök: Donald Tusk

Az uniós tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozója



Az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője

• Kettős szerep: 

– elnököl a Külügyi Tanács ülésein

– Az Európai Bizottság alelnöke

• A közös kül- és biztonságpolitikát irányítja

• Az Európai Külügyi Szolgálat vezetője

Federica Mogherini



Európai Bizottság – a közös érdekek képviselete

Uniós tagországonként egy biztos, összesen 28 független tag

• Jogszabályjavaslatokat fogalmaz meg 

• Végrehajtó szerv

• A szerződések őre

• Képviseli az EU-t a nemzetközi színtéren



Az Európai Unió Bírósága – a közösségi jog védelme

Uniós tagországonként egy, összesen 28 független bíró

• Ítélkezik az uniós jog értelmezésével kapcsolatos ügyekben 
• Biztosítja az uniós jogszabályok egységes alkalmazását az 

EU egész területén



Európai ombudsman

Emily O’Reilly
Európai ombudsman

• Kivizsgálja az EU intézményeinek hibás 

vagy sikertelen intézkedéseivel 

kapcsolatos panaszokat

• Például: az igazságtalanságot, a 

diszkriminációt, a hatalommal való 

visszaélést, a szükségtelen késlekedést, 

a reakció elmulasztását és a helytelen 

eljárásokat

• Az EU bármelyik polgára tehet panaszt



Európai Számvevőszék: értéket a pénzünkért

28 független tag

• Ellenőrzi az EU pénzgazdálkodását

• Minden uniós forrásokat kezelő személyt, illetve szervezetet 

pénzügyi ellenőrzésnek vethet alá



• Biztosítja az árak stabilitását

• Felügyeli a pénzkínálatot, és meghatározza a 
kamatlábakat

• Felügyeli a bankok biztonságosságát

• Tevékenységét kormányoktól üggetlenül 

végzi

Európai Központi Bank: az euróövezet jegybankja

Mario Draghi
az Európai Központi Bank elnöke



Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: a civil 
társadalom érdekképviselete

• Képviseli a szakszervezeteket, a munkaadókat, a 

gazdálkodókat, a fogyasztókat stb.

• Új uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal 

kapcsolatos tanácsadás 

• A civil társadalom részvételének elősegítése az uniós 

döntéshozatali folyamatban

353 tag



Régiók Bizottsága: a helyi önkormányzatok érdekképviselete

• Képviseli a városokat és a régiókat 

• Új uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal 

kapcsolatos tanácsadás

• A helyi önkormányzatok részvételének elősegítése az 

uniós döntéshozatali folyamatban 

353 members



Kapcsolatteremtés az Európai Unióval

Kérdései vannak az Európai Unióról? Az Europe Direct segít

• Telefonon, e-mailben és internetes 
csevegésben

• Több mint 500 regionális 
tájékoztató központ

europa.eu/europedirect


