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Az előadás szerkezete 
 Az euroszkeptikus 

mozgalmak 
felemelkedése 

 Az euroszkepticizmus 
formái és indokai 

 Az euroszkepticizmus 
mértéke (adatok) 

 Az euroszkepticizmus 
következményei 

 Az Európa a polgárokért 
program  



Nyugat-Európa a II. világháború után 
 A béke, szabadság és 

jólét igénye 

 Két nem-európai 
szuperhatalom 
felemelkedése 

 A Szovjetunió ideológiai 
és biztonsági fenyegetése 

 Németország problémája 

 Amerikai ösztönzés az 
együttműködésre 

 



Az integráció alapértékei  
(TEU 2. cikk) 

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, 
a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok – 
ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. 
Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a 
pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, 
valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
társadalmában. 



Az európai integráció modellje 
 Az integráció 

funkcionalista 
modellje: 

1. Gazdasági integráció 

2. Politikai szempontok 
dominanciája 

3. Fékek és ellensúlyok 
rendszere - nemzetek 
feletti és kormányközi 
modell közti 
egyensúlyozás 



Az euroszkepticizmus felemelkedése 
 Marginális jelenség az 1990-es évekig 

(hallgatólagos megegyezés az integrációról) 

 Euroszkepticizmus – brit attitűd leírása az 
1980-as években 

 Vízválasztó: Maastrichti Szerződés (1992) 

 2004. Keleti bővítés 

 2005. Alkotmányos Szerződés elutasítása 
(Franciao., Hollandia) 

 2008. Lisszaboni  Szerződés elutasítása 
(Írország)  

 2009-2012. Pénzügyi válság 

 2015. Migrációs válság 

 2016. Brexit 

 

 



Mi az euroszkepticizmus?  
 Euroszkepticizmus (Sorensen 2008): ellenállás vagy 

szkepticizmus az EU egészével vagy egyes politikáival 
szemben.  

 Formái: 

1. Ideológiai: az EU nem elég demokratikus/túl piacpárti 

2. Haszonelvű: az EU haszontalan, túlzottan 
pazarló/bürokratikus 

3. Szuverenitás alapú: az EU veszélyezteti a nemzeti 
identitást 

4. Rendszerellenes: az integráció rossz dolog, nem szabad 
belépni/ki kell lépni 



EU demokráciával való elégedettség 
(Forrás: Eurobarometer) 



Az EU tagság haszna 
 (Forrás: Eurobarometer) 



Az Európai Bizottság megbízhatósága 
 (Forrás: Eurobarometer) 



Az EU-ról alkotott kép 
(Forrás: Eurobarometer) 



Az EU-ról alkotott kép a tagállamokban 
(2018. március)   

(Forrás: Eurobarometer) 



Az euroszkeptikus pártok felemelkedése  
(Forrás: Business Insider UK) 



Az Európai Parlament összetétele 
Jelenleg                      2019 előrejelzés 



Az euroszkepticizmus következményei 

 Európai Bizottság: 
korlátozott jelenlét 

 Tanács: tagállami 
előretörésük akadályozza 
a további integrációt 

 Parlament: kisebbségben 
vannak 

 Fő veszély: a főáramú 
pártok átveszik a 
programjaikat 

A 2017-es Fehér Könyv 5 
forgatókönyve az EU 
jövőjéről: 

1. Megy minden tovább 

2. Csakis az egységes piac 

3. Aki többet akar, többet 
tesz 

4. Kevesebbet 
hatékonyabban 

5. Sokkal többet együtt 



Hogyan lehet küzdeni az 
euroszkepticizmus ellen?  

 Közös európai identitás megerősítése – közös 
történelmi emlékezet kialakításával 

 Az Unió működésének jobb megismerése 

 Aktív észvétel az uniós szakpolitikák alakításában 

 Nemzeti kultúrák közötti párbeszéd  

 Kisebbségekkel szembeni tolerancia, a társadalmi 
polarizáció mérséklése 

 

Az Európa a polgárokért program prioritásai 

 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


