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BEVEZETÉS 

Dolgozatom célja a szubnacionális középszintek európai integrációs szerepének a 
bemutatása. Tekintettel hazánk uniós csatlakozására és a magyarországi regionális 
reformtörekvésekre, arra keresem a választ, hogy az új évezred Európai Uniójában 
milyen lehetőségekkel rendelkeznek a régiók − köztük az esetleges majdani, már 
nem pusztán tervezési-statisztikai magyar régiók − érdekeik szupranacionális meg-
jelenítésére a formális uniós döntéshozatalban. A terjedelmi korlátok miatt nem 
foglalkozom a regionális politika célterületeként megjelenő régiókkal, illetőleg a 
tagállamokon belül kialakított részvételi formákkal sem, pusztán a régiók európai 
integrációs szerepének egyetlen szegmensével, a szubnacionális középszintek kol-
lektív, intézményesített megjelenésével foglalkozom. 

Hans Peter Ipsen német jogtudós megfogalmazása nyomán az Európai Közös-
ség „föderális vakságaként” (Landesblindheit) jellemezhető az európai integrációnak 
az alapító szerződéseket követő első időszaka.1 Noha a szerződések nem mellőzték 
teljesen a  szubnacionális entitások elismerését,2 a közösség mégis a szigorúan vett 
(nemzet)állami alapokon jött létre. Az európai integráció hajnalán így az akkoriban 
létező két európai szubnacionális középszint, a német Land és az olasz régió egyér-
telm  vesztesek voltak, mivel elveszítve a közösségi szintre került kérdésekben a 
formális befolyásolás lehetőségét (Mitwirkungsrechte), kimaradtak az európai döntés-
hozatalból. 

Tény azonban, hogy az alapító szerződés aláírásának időpontjában az alapító 
„Hatok” közül egyedül Németország és Olaszország rendelkezett csak decentrali-
zált államszerkezettel, a többi állam mind a francia centralizált modell szerinti uni-
tárius állam volt. Ráadásul az olasz régiók esetében sem beszélhetünk teljes mér-
tékben regionális berendezkedésről, mivel, bár Olaszország volt az első olyan állam, 
amely 1947-es alaptörvényében alkotmányos szinten is megjelenítette a régiókat − 
akkor még csak az öt különleges jogállású régiót3 −, azok tényleges intézményesü-
lése csak az 1970-es alkotmányreformmal ment végbe.   

                                                 
* A szerző az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar V. évfolyamos hallgatója. A dolgozattal a 
szerző a XXVII. OTDK Állam- és jogtudományi szekciójának Európai Jog tagozatán II. 
díjat nyert. A dolgozat konzulense: Papp Imre egyetemi adjunktus. 



 Jelentősebb változás a hetvenes évekkel kezdődött Európa regionális térképén. 
Az olasz regionális reform mellett Belgium is a regionalizáció útjára lépett, az 1986-
os spanyol és portugál csatlakozással pedig az Európai Közösségnek két újabb re-
gionális államszervezet  ország is tagja lett. Bár Portugália esetében csak a kezdeti 
olaszhoz hasonlatos részleges regionalizációról van szó, az 1976-os portugál alkot-
mányozás során ugyanis mindössze az Azori-szigetek és Madeira nyerte el a régió 
minőséget.4 A kilencvenes években azonban a belga föderális reform (1993), illetve 
az ugyancsak föderális Ausztria csatlakozása (1996) a régiók, tartományok, Landok 
− azaz a szupranacionális és a nemzeti szint melletti „harmadik szint” − jelenlétét 
még erőteljesebbé tette az akkor már Európai Unió tagállamaiban.  

A SZUBNACIONÁLIS ENTITÁSOK KÖZÖSSÉGI EVOLÚCIÓJA 

A régiók térnyerése mind a tagállamokban, mind a közösségben hosszú folyamat 
eredménye. Az előrelépés látványosnak ugyan még nem nevezhető, de − továbbfej-
lesztve a szemléletes ipseni megfogalmazást − már erős szemüveg sem kell ahhoz, 
hogy a XXI. század Európájában észrevegyük a szubnacionális jelenlétet, mind 
intézményes, mind informális alakzatokban.  

A közösségi hozzáállás megváltozása az egyes tagállamokban lezajlott regionális 
és föderális átalakulásokhoz köthető. A tagállamok jelentős részében ugyanis a 
kormányzásnak olyan többszint  struktúrája jött létre, amely alapvetően változtatta 
meg az alapító szerződések idején is már csíráiban meglévő, de a fent felsorolt vál-
tozások hatására kiteljesedett hatalmi struktúrát, amely már nem a hagyományos 
szupranacionális entitás-tagállamok dichotóm rendszerben m ködik, hanem egy 
többtényezős európai kormányzást jelent.  

A MAASTRICHTI SZERZŐDÉS, ILLETVE A RÓMAI SZERZŐDÉS 

KONSZOLIDÁCIÓJA 

A régiók első komoly felértékelődése a Maastrichti Szerződéshez köthető. Külö-
nösképpen három téren volt innovatív a szerződés. Az első újdonság a 
szubszidiaritás elvének a bevezetése, a második a Régiók Bizottságának a létrehozá-
sa, a harmadik előrelépés pedig az volt, hogy a Miniszterek Tanácsában lehetővé 
vált a szubnacionális szint képviselőinek a jelenléte. A maastrichti eredmények leg-
főképpen annak a német vezetés  szubnacionális lobbitevékenységnek5 köszönhe-
tőek, amely a szerződés létrejöttét megelőzően bontakozott ki. A tartományok a 
hatáskörvesztéssel járó közösségi centralizációt megállítandó a három elért cél mel-
lett negyedikként − ugyan sikertelenül − azt a követelést is megfogalmazták, hogy a 
régiók számára is váljék lehetővé az Európai Bírósághoz fordulás.  
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A szubszidiaritás elve és a régiók  

A közösség egész struktúráját, de különösképpen a tagállamok, illetve a régiók sze-
repét és a regionalizmust befolyásoló alapvető tényező a szubszidiaritás elve. A 
szubszidiaritás elvének bevezetése azzal a közösségi hatáskörbővüléssel járó centra-
lizálással szemben próbálta meg enyhíteni a félelmeket, amely a Közösség normatív 
szupranacionalitásából fakad.6 A fogalom a közösségi jogrend alapvető meghatáro-
zója, mely szerint a tagállamok elismerik a szupranacionális szervek létezését, tiszte-
letben tartják hatásköreiket, döntéshozatali mechanizmusukat és aktusaikat maguk-
ra nézve kötelezőnek fogadják el, emellett érvényesülésüket a nemzeti kompetenci-
ák gyakorlása révén is elősegítik. A közösségi jogszabályok növekedésével így a 
közösség egyre több teret nyer, ez pedig gyakorlatilag anélkül, hogy azt kifejezetten 
rögzítené, széles körben hatályon kívül helyezi a közösségi jognak ellentmondó 
nemzeti jogot. Mindez egy „kváziföderális” struktúrát eredményez, amelyben a 
közösségi jog sajátos elvei „kvázi-alkotmányos” alapelvek, az Európai Bíróság pe-
dig „kvázi alkotmánybíróság”, köszönhetően a közösségi jog közvetlen hatályú és 
alkalmazhatóságú értelmezésének, valamint a szupremácia elvének.  

A szupranacionális centralizációval szemben a szubszidiaritás fogalma azt takar-
ja, hogy a döntéshozatalnak az állampolgárokhoz a lehető legközelebbi szinten kell 
megtörténnie. „Feldobása” óta ez a „polgárközeliségre” törekvő Európai Unió 
egyik kulcsszava. A szubszidiaritás elvét – mely nem uniós találmány és nem is ko-
runk alkotta elv − a Maastrichti Szerződés vezette be az Unió alapvető strukturális 
elvei közé, azt részben az uniós szerződésbe (EUSZ 1. cikk), részben pedig a Ró-
mai Szerződésbe (RSZ 5. [3b.] cikke) beiktatva.  

A szubszidiaritás elsődleges jogba kerülése nagy visszhangot kapott Európa-
szerte. Amellett, hogy a pontos szabályozás hiányában értelmezési vitát generált, 
jelentős inspirációt adott a „régiók Európája” gondolatnak is, illetve hatékony mu-
níciót jelentett a tagállami szubnacionális szinteknek az Unió, illetve a nemzeti 
kormányok javára történő hatáskörvesztéssel szemben, annak ellenére is, hogy a 
szabályozás nem utalt kifejezetten a regionális szintre. Mindenekelőtt azonban be 
kell látni, hogy pusztán programjelleg ek az idézett passzusok, így a kívánt cél el-
éréséhez egyéb, részletesebb jogi szabályozás is szükséges. A szubszidiaritás igazi 
alkotmányos elv akkor lenne, ha az Európai Bíróság gyakorolhatná a döntőbíró 
szerepét a hatásköri vitákban. A Bíróság azonban a mai napig nem bocsátkozott a 
szubszidiaritás elv részletes kifejtésébe.7 Azt viszont hangsúlyozta, hogy a tagál-
lamok nem bújhatnak ki közösségi kötelezettségeik teljesítése alól a szubszidiaritás 
elvére történő hivatkozással.8  

A szubszidiaritás maastrichti megfogalmazása arra enged következtetni, hogy az 
elv alkalmazása független az Unió vagy az egyes tagállamok szervezetrendszerétől, 
közigazgatási berendezkedésétől, s csak a végső cél artikulálódik, azaz minden eset-
ben az állampolgárokhoz legközelebbi szinten történő döntéshozatal. A rendelke-
zés szerint azonban a szubszidiaritás hatálya csupán az Unió-tagállamok relációban 
érvényesül, azaz a tagállamoknak a nemzeti szinten belül nem kötelező a 



szubszidiaritás elvének alkalmazása (bár erre irányuló szándékukat a szerződés 
preambulumában kinyilvánították). Az elv tehát nem tartalmazza szigorúan a cent-
ralizáció tilalmát, sőt a kizárólagos hatáskörök esetében fel sem merül a kérdés, 
hogy az adott terület tagállami vagy regionális keretek között nem valósítható-e 
meg kedvezőbben. A nem kizárólagos hatásköröket illetően pedig a közösségi szint 
akkor preferált, ha az adott feladatot a tagállamok nem tudják vagy nem tudják 
jobban megvalósítani. 

A Régiók Bizottsága  

A Régiók Bizottsága a Maastrichti Szerződés regionális újdonságainak a második 
eleme. A szerv létrehozásának okai kettős jelleg ek. Egyrészről nyilvánvalóan az 
egyes tagállamok belső területi egységei által a közösségi döntéshozatali folyama-
tokba történő nagyobb beleszólási jog követeléséhez kapcsolódik, másrészről 
azonban az Unió részéről is elengedhetetlennek t nt a „harmadik szint” valamiféle 
képviselete, mégpedig a polgárközelibb európai intézményrendszer kialakítása ér-
dekében.  

A tagállami területi egységek közötti jelentős eltérések azonban nem tettek lehe-
tővé egy koherens harmadik szintre történő hatáskör-telepítést. A köztes megoldás 
a Maastrichti Szerződéssel létrehozott újfajta szervezet, a Régiók Bizottsága lett, 
amely mint mellékszerv, a Tanácsot és a Bizottságot segíti tanácsadói minőségben, 
véleményét azonban az Amszterdami Szerződés által történő módosítás után az 
Európai Parlament is kikérheti (Nizzai Szerződés szerinti EK-szerződés 265. [198c] 
cikk). A Régiók Bizottsága lényegében az 1988-ban létrejött Regionális és helyható-
ságok konzultatív tanácsának létét konszolidálta oly módon, hogy nem csak új ne-
vet, hanem új szervezési elvet is adott a testületnek.9  

A bizottság regionális és helyi testületek képviselőiből áll. Egészen a Nizzai 
Szerződésig pusztán ez szerepelt az EK-szerződésben az összetételt illetően. A 
megfogalmazás azonban pontosításra került, így jelenleg az intézményt olyan regio-
nális és helyi képviselők alkotják, akik regionális vagy helyi önkormányzatban vá-
lasztási mandátummal rendelkeznek vagy akik egy választott testület előtt politikai 
felelősséggel járó tisztséget viselnek (a Nizzai Szerződés szerinti EK-szerződés 263. 
cikke). A bizottság tagjait és azonos számú póttagjait az egyes tagállamok javaslatai 
alapján a Tanács egyhangúlag négy évre nevezi ki. Megbízatásuk megújítható. A tíz 
új tagállam csatlakozása után a bizottság tagjainak száma 317 fő. A legtöbb tagot, 
huszonnégy főt a négy legnagyobb ország, Németország, Franciaország, Olaszor-
szág és Nagy-Britannia delegálja, a legkevesebbet pedig Málta, amely öt képviselőt 
küldhet a bizottságba. 

A Régiók Bizottságával kapcsolatban több vitás kérdés merül fel. Egyrészt már a 
testület képviselőivel kapcsolatban az unitárius államok esetében komoly problémát 
jelentett a középszintről történő delegálás. Így Nagy-Britannia esetében a probléma 
például oly módon jelentkezett, hogy arra hivatkozva, hogy náluk nem létezik ön-
kormányzati, csak gazdasági középszint, helyi üzletembereket akartak delegálni a 
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Régiók Bizottságába. Szintén problémát okozott a tisztán adminisztratív jelleg  
régiók léte, amelyek népképviseleti testülettel nem is rendelkezvén eleve kérdésessé 
tették magának a területi egységnek a legitimációját.10 A bizottság tagjainak regioná-
lis delegálása még tradicionális középszintekkel rendelkező tagállamok esetében is 
gondot okozott. Így például Olaszországban a bizottságba delegálható képviselők 
meghatározása során – szemben például a teljesen egyértelm  német „Gebietkörper-
schaften” (területi autonóm testületek) kifejezés használatával – a „colletivitá”, azaz a 
„közösség” általánosító kifejezés alkalmazása a régiónak teljes mértékben társadal-
mi és földrajzi tartalmat tulajdonított, ezzel intézményi szempontból igen nehéz 
értelmezési problémákat okozva.11  

A bizottsági tagokkal kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy a fele-fele 
arányban regionális és helyi képviselőket tömörítő testület ilyen jelleg  összetétele 
sokszor nehézséget okoz, mivel az egyazon intézményi keretbe terelt, egymással 
gyakran ellentétes érdek  területi szintek képviselőinek összeütközései olykor meg-
bénítják a testület tevékenységét.12 Ráadásul a regionális és helyi érdekek összeüt-
közése mellett újfajta tagoló tényezőként az Unión belüli észak-dél konfliktus is 
artikulálódott a bizottságban.13

A bizottság összetétele tehát szemléletes leképeződése az Európai Unió tagálla-
mait jellemző regionális heterogenitásnak. Az egyes tagállamokat megillető képvise-
lőszám kitöltése ugyanis teljes mértékben tagállami hatáskör. Ily módon jól látható 
a szubnacionális szintek tagállamokon belüli pozíciója. A Németországot megillető 
24 helyből például a 16 tartomány 21 fő, a helyi önkormányzati közösségek pedig 
mindössze 3 képviselő delegálására jogosultak. A tartományok öt bizottsági helyet 
rotáció alapján töltenek be, első alkalommal az öt legnépesebb Land küldhetett még 
egy képviselőt. A bizottság 12 osztrák tagját a szövetségi kormány jelöli, kilenc főt 
az egyes tartományok javaslata, három főt pedig a városok szövetsége (Österreich-
ischer Städtebund), illetve a községek szövetsége (Österreichischer Gemeindebund) együttes 
javaslata alapján. Olaszországban viszont a két föderális állammal szemben, a kiter-
jedt hatáskör  és erős régiók léte ellenére a középszint képviselete a bizottságban 
nem prioritás, a 24-ből csak 14 helyen osztozik a 20 régió és két autonóm megye 
(Trento és Bolzano), 5-5 képviselői helyen pedig a többi megye és a helyi önkor-
mányzatok. Regionális szemszögből Belgium jelenti a Régiók Bizottságának üde 
színfoltját, a Belgiumot megillető 12 tag mindegyike ugyanis a régiókból, illetve 
nyelvi közösségekből érkezik, a helyi szint csak póttagokkal képviselt. 

Szintén kritikus pont a bizottságot illetően az a tény, hogy pusztán konzultatív 
jellegéből kifolyólag meglehetősen szerény szerepet játszik az Unió döntéshozatalá-
ban. Bizonyos – az alapító szerződésben meghatározott − esetekben kötelesek a 
Közösség jogalkotói szervei a bizottság véleményét kikérni, egyéb esetekben fakul-
tatív módon van erre lehetőség. Az Amszterdami Szerződéssel kiterjesztett kötele-
ző esetek: oktatás, kultúra, transzeurópai hálózatok a közlekedés, az energiaügy 
illetve a telekommunikáció területén, gazdasági és szociális kohézió, közegészség-
ügy, foglalkoztatás, szociálpolitika, környezetvédelem, szakképzés és közlekedés. 



Ezeken túlmenően a Régiók Bizottsága saját kezdeményezésére is bocsáthat ki 
véleményeket. 

A Régiók Bizottsága, e kritikus pontok ellenére a hozzá sok tekintetben hasonla-
tos, szintén konzultatív státuszú Gazdasági és Szociális Bizottsághoz képest egy 
fontos gyakorlati jelleg  tényező hatására mégis jelentősebb szerepet kap és kaphat 
az Unióban. Ez a tényező pedig az a legitimációs, anyagi és politikai támasz, amely 
főként azokból a tagállamokból érkezik, ahol a régiók páratlan gazdasági és presz-
tízsnövekedést produkáltak az elmúlt évtizedekben, így elsősorban Belgiumból, 
Németországból, Olaszországból és Spanyolországból.  

Regionális részvétel a Miniszterek Tanácsában 

A Maastrichti Szerződés harmadik előrelépése annak az elvnek az áttörése, amelyet 
az EK-szerződés eredeti koncepciója képviselt, miszerint a Tanács összetételét 
alapvetően két rendező elv határozta meg. Az első szerint a Tanácsban a tagállam-
ok képviselői kapnak helyet, a második elv alapján pedig kifejezetten kormányok-
nak kellett ellátni a képviseletet. Az Európai Unióról szóló szerződés ez utóbbit 
megváltoztatva, az új szövegezés alapján lehetővé tette a szubnacionális középszin-
tek jelenlétét. A Tanács a tagállamok egy-egy olyan miniszteri szint  képviselőjéből 
áll, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az adott tagállam kormánya nevében 
kötelezettséget vállaljon (EK-szerződés 203. [146]. cikk). Az áttörés azonban csak 
három tagállam: Németország, Belgium és Ausztria14 esetében történhetett meg, az 
olasz, spanyol és portugál régiókat illetően viszont csak néhány régió esetében je-
lentett előrelépést. Az újra szövegezett cikkely ugyanis „miniszteri szint ” képviselő 
jelenlétét teszi lehetővé a Tanácsban, amely követelménynek például Olaszországot 
vizsgálva egyedül Szicília tartományi elnöke (Presidente della Regione Sicilia) felel meg, 
ő az egyetlen az olasz régiók élén, aki miniszteri ranggal rendelkezik.15

A „RÉGIÓK EURÓPÁJA” MODELL 

A „maastrichti vívmányok” hatására az Európai Unióban tovább erősödött az eu-
rópai döntéshozatal olyan struktúrája iránti igény, amelyben a regionális szint to-
vábbi, tényleges bevonása is megvalósul. Erre több elképzelés született, köztük 
nem egy igencsak radikális. Felmerült például egy olyan föderális Európai Unió 
gondolata is, amelyben a közösségi szint, mint „szupraregionális” szint mellett, a 
tagállamok szintjét kiiktatva a régiók jelentenék a második szintet. Az elképzelés 
magát a nemzetállamot szüntetné meg, így nem jelenthet reális alternatívát Európa 
számára. Jellemző, hogy a gondolat éppen abban a tagállamban, Olaszországban 
talált egy parányi termékeny talajra, amely a kilencvenes években az Északi Liga, 
Padánia makrorégió létrehozására irányuló elszakadási törekvése nyomán sokáig 
maga is a szétszakadás szélén állt.16  

A régiók Európájának sokkal inkább elfogadható formája a háromszint  Európa 
modellje, amelyben a régiók nem a tagállamok helyetti szintként jelennek meg, ha-



SÁGVÁRI ÁDÁM: A RÉGIÓK SZEREPE AZ EU FORMÁLIS DÖNTÉSHOZATALÁBAN 

nem a mai struktúrának megfelelően, de erősebb, közvetlen európai döntéshozatali 
jogosítványokkal, az európai döntéshozatal harmadik szintjét alkotva. Az Unió 
regionalizálására irányuló törekvések ez utóbbi, „mérsékelt” gondolat mentén pró-
báltak további eredményeket elérni, mégpedig két alapvető céllal. Az egyik cél a 
Régiók Bizottságának intézményi reformja volt, a másik pedig a hatáskörök tekinte-
tében szeretett volna érdemi változásokat elérni. A bizottság intézményi reformját 
illetően a tényleges és kizárólag regionális képviseleti szervvé alakítás, illetőleg a 
Maastrichti Szerződés 198a. cikkének a módosítása volt a cél. E rendelkezés szerint 
a bizottság tagjai nem utasíthatók. Feladataik ellátása során teljes mértékben függet-
lenek és a Közösség általános érdekében járnak el. A képviselők függetlenségének a 
biztosítása és a közösségi érdekek előtérbe helyezése olyan, a régióktól − elvben − 
független „szupraregionális” jelleget adott a bizottságnak, amely nyilvánvaló akadá-
lya az egyes régiók képviseletének. Ami a kizárólagos regionális képviseleti szervvé 
alakítást illeti, a törekvések azt a heterogenitást szerették volna megszüntetni, amely 
a bizottságban képviselt szubnacionális szintek sokszín ségéből fakadt.  

A reformtörekvések azonban az Amszterdami, illetve Nizzai szerződéshez veze-
tő kormányközi konferenciák során már nem artikulálódtak olyan erővel, mint 
Maastricht esetében. A maastrichti eredmények ugyanis elsősorban annak a korábbi 
kedvező feltételrendszernek − az általános politikai légkör, az egységes regionális 
fellépés, illetve a német tartományok vezető szerepe − köszönhetőek, amely a ki-
lencvenes évek második felében, illetve az ezredfordulón már nem volt adott.  

A régiók európai evolúciója mindaddig nem érhet a végső fázisába, amíg a fő 
akadály, az Unió tagállamainak regionális heterogenitása fennáll. A tagállamok kö-
zött ugyanis jelentős a különbség a regionális berendezkedést illetően. Sok az olyan 
állam, így egyelőre hazánk is, ahol a közösségi pénzek felhasználhatósága érdekében 
mindössze az uniós regionális politikai „régióminimumnak” felel csak meg a 
szubnacionális középszint és pusztán tervezési-statisztikai jelleg . Még a fejlett 
régiókkal rendelkező tagállamok esetében is szignifikánsak a különbségek, mégpe-
dig a régiók jogosítványait illetően. Márpedig ha a Régiók Bizottsága bizonyos kér-
désekben együttdöntési jogosítványokkal rendelkezne, akkor alapvető feltétel lenne, 
hogy az adott terület a tagállamok mindegyikében is regionális hatáskör legyen, és 
ennélfogva ennek európai vetülete valósuljon meg a bizottságban. 

A RÉGIÓK A XXI. SZÁZAD EURÓPAI UNIÓJÁBAN 

A BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE A KORMÁNYZÁSRÓL ÉS A LAEKENI 

NYILATKOZAT 

Az ezredforduló demokráciadeficittel küzdő, polgáraitól eltávolodott Európai Uni-
ójának alapvető célkit zése egy olyan intézményi reform megvalósítása volt, amely 
többek között az európai kormányzás újragondolását is maga után vonta. 2000 



elején a Bizottság a négy stratégiai célkit zése egyikeként jelölte meg az európai 
kormányzás reformját, 2001 júliusában pedig közzétette a Fehér Könyvet a Kor-
mányzásról (White Paper on Governance), amely az Unió intézményi rendszerében 
alapvető változtatásokat javasolt.17 A Fehér Könyv az Unió történetében először 
állította előtérbe a régiók és a helyi önkormányzatok szerepét a demokratikusabb és 
racionálisabb Európai Unió megteremtése érdekében, mint az állampolgárokhoz 
legközelebbi, a közösségi cselekvés hatékonysága javításának is a lehetőségét magá-
ban hordozó kormányzati szint. A Fehér Könyv négy irányban tett javaslatokat, 
ebből kettőben − „nagyobb arányú részvétel és nyitottság”, illetve „új megvilágí-
tásba helyezett intézmények” − alapvetően érintve a régiók szerepét. 

A Bizottság a javaslatában rendszeresebb párbeszéd kialakítását kezdeményezte 
a regionális és helyi kormányzatok képviselőivel a nemzeti és az európai szerveze-
teken keresztül, már a politika kialakításának korai szakaszában. Emellett hangsú-
lyozta, hogy jóval rugalmasabbá kell tenni a közösségi jogszabályok megvalósítását 
figyelembe véve a regionális és helyi feltételeket. A végrehajtás hatékonyságának 
emelése érdekében pedig a Bizottság bizonyos területeken háromoldalú szerződé-
seket javasolt, a Bizottság, az egyes tagállamok és a regionális, illetve helyi entitások 
között, hangsúlyozva azonban, hogy ezek a szerződések nem érintik a tagállam 
általános felelősségét a végrehajtásért. A Bizottság kezdeményezte azt is, hogy a 
tagállamok alakítsák ki a regionális és helyi entitások bevonásának a megfelelő for-
máit, mind az őket érintő közösségi döntéshozatalban, mind azok végrehajtásában. 
Ennek elősegítésére felkérte a Régiók Bizottságát, hogy segítendő a régiók és helyi 
entitások bevonása „legjobb gyakorlatának” kialakítását alakítsa ki, és tegye közzé 
az EU-politikáról folytatott konzultáció minimális normáit. 

A Régiók Bizottsága felértékelődését jelezte, hogy a Fehér Könyv közzétételét 
követően, 2001 szeptemberében újraszabályozták a Régiók Bizottsága és az Euró-
pai Unió Bizottsága közötti együttm ködés szabályait, felváltva ezzel az 1995-ben 
egyoldalúan a Bizottság által megállapított eljárási rendet egy kétoldalú szabályozás-
sal.18 A bizottsági Fehér Könyv az Európa jövőjéről szóló vita egyik mozgatórugó-
ja lett. Hamarosan követte a Tanács Laekeni nyilatkozata, amely 2001 decemberé-
ben − létrehozva az Európai Konventet − intézményes formát rendelt alkalmazni 
az eszmecserének. A Konvent 2002. február 28-án kezdte meg munkáját azzal a 
céllal, hogy négy átfogó témakörben (a hatáskörök jobb meghatározása és megosz-
tása az Unióban; az Unió eszközrendszerének egyszer sítése; az átláthatóság, a 
demokrácia és a hatékonyság fokozása; az európai polgárok alkotmánya) javaslato-
kat dolgozzon ki. A Laekeni nyilatkozat az Unió jövőjéről folytatott vitát általáno-
sabb kontextusba helyezte, az eszmecsere általánossá tételét azonban nem követte a 
regionális érdekek képviseletének erősödése. A régiókra a nyilatkozatnak csak 
egyetlen passzusa utal.19 A Konventben megfigyelői státusszal azonban hat tag 
részt vehetett a Régiók Bizottságából. Ezt más közösségi intézmények is szorgal-
mazták, így például az Európai Parlament két megfigyelői helyet szánt a bizottság-
nak,20 az Európai Bizottság pedig a Régiók Bizottsága aktív megfigyelői szerepének 
a fontosságát hangsúlyozta a konvent létrehozását megelőzően.21
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Ezen túlmenően Jean Luc Deheane, a Konvent egyik alelnöke az alakuló ülés 
alkalmával felkérte a Régiók Bizottságát, hogy a Gazdasági és Szociális Tanáccsal, 
illetve a szociális partnerekkel egyetemben vegyen részt abban a vitában, amely a 
civil társadalom fóruma, a „Párbeszéd Európáról” keretén belül zajlott. A Fórum 
célja az Európa jövőjéről zajló vita kiterjesztése volt, azt több szinten zajló eszme-
cserévé alakítva, az állampolgárok bevonásának hálózatául szolgált. 

MI VÁLTOZNA AZ EURÓPAI UNIÓ ALKOTMÁNYSZERZŐDÉSÉVEL? 

A tagállamok képviselői az Európai Alkotmány Létrehozásáról szóló Szerződést 
2004. október 28-án Rómában látták el kézjegyükkel. A szerződés 2006. november 
1-jén lépne hatályba, feltéve, hogy addig − a tagállami alkotmányos követelmé-
nyeknek megfelelő eljárás után − valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezné-
nek. A ratifikációs folyamat az elutasító népszavazási döntések nyomán azonban 
megtorpant, pedig az alkotmányszerződés jelentős változásokat tartalmaz a Régiók 
Bizottságát, illetve a regionális hatáskörök védőbástyáját, a szubszidiaritás elvét 
illetően, bár csalódást okoz a régiók közösségi státuszának a kérdésében. 

A szubszidiaritás elve és a régiók a közösségi jogalkotás korai 
stádiumában 

Az alkotmányszerződés a szubszidiaritás érvényesülésének biztosítására egy újfajta 
mechanizmust hozott létre, amellyel először az európai integráció története során a 
közösségi döntéshozatalba bevonja a nemzeti parlamenteket is, anélkül azonban, 
hogy a közösségi intézményi rendszert újabb testülettel terhelné. Egy olyan ex ante, 
politikai ellenőrzés kerül bevezetésre, amely már a közösségi jogalkotási folyamat 
kezdeti stádiumában, „korai figyelmeztető rendszerként” (early warning system) juttat-
ja érvényre a szubszidiaritás elvét. Az alkotmányszerződés szubszidiaritás és arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyve alapján ugyanis minden jogalkotási terveze-
tet meg kell küldeni a nemzeti parlamenteknek.  

Az új jogforrási terminológiának megfelelő, európai törvényalkotási aktus  ter-
vezetének továbbításától számított hat héten belül bármely nemzeti parlament, 
illetve bármely nemzeti parlamenti kamara indokolt véleményt küldhet az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismerteti azokat az oko-
kat, amelyek alapján az adott tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a 
szubszidiaritás és az arányosság elvével. A jegyzőkönyv a regionális parlamentek 
szerepéről nem rendelkezik, de a nemzeti parlamentekre, illetve nemzeti parlamenti 
kamarákra bízza, hogy – adott esetben – a jogalkotói hatáskörökkel rendelkező 
regionális parlamentekkel egyeztessenek. Közvetlenül tehát nem írja elő a regionális 
parlamentek részvételét ebben a monitoring folyamatban, hanem a kérdés eldönté-
sét tagállami hatáskörbe utalja. Figyelembe véve azonban a tagállami struktúrákat, 
az erős szubnacionális középszintekkel rendelkező tagállamokban kialakított érdek-
érvényesítési módok a regionális parlamentek részvételét lehetővé tehetik. Fontos 



azonban hangsúlyozni, hogy a nemzeti parlamentek döntésére bízott egyeztetés 
még mindig annak a koncepciónak a megnyilvánulása, amely kényesen ügyel arra, 
hogy a tagállam-régiók viszonyba a közösség ne avatkozzék be. 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság, illetve adott esetben – amennyi-
ben a törvényalkotási aktus tervezete tőlük származik – a tagállamok csoportja, a 
Bíróság, az Európai Központi Bank, illetőleg az Európai Beruházási Bank figye-
lembe veszi a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti parlamenti kamarák indokolt 
véleményét. Minden egyes nemzeti parlamentnek – a nemzeti parlamenti rendszer-
nek megfelelően elosztva – két szavazata van. Kétkamarás nemzeti parlament ese-
tén mindkét kamara egy-egy szavazattal rendelkezik. Amennyiben az indokolt vé-
leményeknek a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti parlamenti kamarák részére 
biztosított szavazatok együttes összegének legalább egyharmadát képviselő része 
azt állapítja meg, hogy az európai törvényalkotási aktus tervezete nincs összhang-
ban a szubszidiaritás elvével, a tervezetet felül kell vizsgálni. Ez a szavazatküszöb a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó európai tör-
vényalkotási aktusok tervezete esetén az összes szavazat egynegyede. E felülvizsgá-
latot követően a Bizottság, illetve adott esetben – amennyiben a törvényalkotási 
aktus tervezete tőlük származik – a tagállamok csoportja, az Európai Parlament, a 
Bíróság, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank a tervezetet 
fenntarthatja, módosíthatja vagy visszavonhatja. Ezt a döntést indokolni kell.22

Az európai törvényalkotási aktusok tervezeteit a jegyzőkönyv alapján a 
szubszidiaritás és arányosság elvei tekintetében külön indokolni is kell. Egy külön 
feljegyzésben minden európai törvényalkotási aktus tervezetének részletesen tar-
talmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével 
való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat kell tar-
talmaznia a tervezet előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – európai kerettör-
vény esetében – a tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtá-
sára elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatásairól. Az annak megállapításához 
vezető okokat, hogy egy uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható, minősé-
gi és – ahol csak lehetséges – mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani. Az európai 
törvényalkotási aktus tervezetének figyelembe kell vennie annak szükségességét, 
hogy az Unióra, a nemzeti kormányokra, a regionális vagy helyi hatóságokra, a gaz-
dasági szereplőkre és a polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási terheket a lehető 
legkisebbre csökkentsék, és hogy azok arányban álljanak az elérendő célkit zések-
kel.23

A Régiók Bizottságának ugyan azt nem sikerült elérnie, hogy a jegyzőkönyv be-
vonja a tanácsadó szervet a korai figyelmeztető rendszerbe. Ez azonban nem zárja 
ki azt, hogy a bizottság is véleményezze a korai szakaszban a jogalkotási tervezete-
ket, akár egy kifejezetten erre a célra, a saját eljárási szabályzatával kialakított rend-
szerben, akár a szerződések által eddig is biztosított véleményezéssel.  
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A szubszidiaritás elve és a régiók a közösségi jogalkotás 
felülvizsgálatában 

Az alapvetően politikai természet  szubszidiaritás elvének a teljesülése is végső 
soron az Európai Bíróság kontrollja alatt áll. A bírósághoz fordulás joga ebben az 
esetben jelenleg csak a Tanács, a Bizottság, a tagállamok, a Nizzai Szerződés óta az 
Európai Parlament, illetve a „személyesen és közvetlenül” érintett egyéni kérelme-
zők számára adott. A Bíróság szubszidiaritás elvével kapcsolatos gyakorlata azon-
ban mindezidáig meglehetősen tartózkodó. Amíg a hatásköri kérdéseket vagy az 
arányosság követelményét sértő aktusok tucatjait semmisítette már meg a Bíróság, 
addig még egy alkalommal sem fordult elő ez kifejezetten a szubszidiaritás elvének 
sérelmére hivatkozva.24 A Bíróság leginkább csak annak a vizsgálatára szorítkozik, 
hogy a jogalkotó szervek eleget tettek-e a jogszabály elfogadásához f zött indokolá-
si kötelezettség által előírt feltételeknek,25 ugyanis a Bíróság többször megállapítot-
ta már, hogy a szubszidiaritás elvével kapcsolatos indokolás is része ennek a kötele-
zettségnek, de legalábbis a jogszabály preambulumából ki kell derülnie, hogy a 
szubszidiaritás elvét figyelembe vették.26

Az Európai Unió alkotmányszerződése az ex post jogi felülvizsgálat kérelmező-
inek körét bővítve, lehetővé teszi a nemzeti parlamenteknek és a Régiók Bizottsá-
gának is a részvételét az eljárásban, de csak bizonyos korlátokkal. A parlamentek 
számára csak az ex ante politikai ellenőrzés sikertelensége esetén, a Régió Bizottsá-
gának pedig csak azokban a tárgykörökben, ahol kötelezően kell vele konzultálni. 

Ez az új jogosítvány az alkotmányszerződés legjelentősebb újdonsága a Régiók 
Bizottságát illetően. A dokumentum a szubszidiaritás elvét regionális szemszögből 
már azzal alapvetően új keretek közé helyezi, hogy a szerződés I-11. cikk harmadik 
bekezdésében a szubszidiaritás elvét kifejezetten kiterjeszti a regionális és helyi 
szintre, rögzítve, hogy „a szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, 
amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár 
el, amikor és amennyiben a megtenni szándékozott intézkedés céljait a tagállamok 
sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósí-
tani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók”. Azonban sem maga az alkotmányszerződés, sem a jegy-
zőkönyv nem lép túl a közösség-tagállamok reláción, így a szubszidiaritás alkalma-
zását a tagállamok számára a saját jogrenden belül nem teszi kötelezővé, továbbra is 
az egyes tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy a közösségi döntéshozatali eljá-
rásban és végrehajtásban mekkora teret adnak a szubnacionális középszinteknek. 
Az alkotmányszerződés tehát továbbra is alapvetőnek tekinti az Unió és a tagál-
lamok közötti hatalmi struktúra egyensúlyának fenntartását, és nem fogalmaz meg 
elvárásokat a tagállamok decentralizációját illetően. 

A Régiók Bizottságának megadott eljárási legitimáció azonban a kollektív regio-
nális képviselet megerősödése. Az alkotmányszerződés nemcsak a szubszidiaritás 
elvével kapcsolatban legitimálja a Régiók Bizottságát a Bíróság előtt, hanem az 



ugyan továbbra is csak konzultatív státuszú bizottság számára előjogai védelmében 
is lehetővé teszi a Bírósághoz fordulást.27  

A szubszidiaritás elvével kapcsolatban azonban a Régiók Bizottságának a lehe-
tőségei több tekintetben korlátozottak. Egyrészről csak az európai törvényalkotási 
aktusokkal kapcsolatban élhet az új jogosítványával, azaz csak az európai törvény és 
kerettörvény vonatkozásában.28 Másrészről nem vonatkozik a Régiók Bizottságával 
történő konzultáció azon eseteire sem, amikor a Tanács, az Európai Parlament 
vagy az Európai Bizottság saját kezdeményezésére konzultál a Régiók Bizottságá-
val, illetve ha a bizottság bocsát ki saját kezdeményezésre véleményt.  

A nemzeti parlamentekkel szemben a bizottságnak azonban − lévén, hogy hiva-
talosan részt sem vesz a „korai figyelmeztető rendszerben” − nem szükséges, hogy 
már ex ante is a szubszidiaritás elvének sérelmét konstatáló véleménnyel bírjon. Az 
arányosság elvének megsértése hivatkozva a bizottság azonban nem fordulhat a 
Bírósághoz. Az egyes régiók Bíróság előtti státuszát illetően az alkotmányszerződés 
nem hoz változást. Érintetlenül hagyja azt a struktúrát, amely kizárólag a tagállamot 
jogosítja fel, mint privilegizált kérelmező, hogy az Európai Bírósághoz forduljon 
valamely uniós aktus megsemmisítésének kérelmével, anélkül, hogy a közösségi 
döntés címzettje, vagy ha nem címzettje, annak „közvetlen és személyes” érintettje 
lenne. A privilegizált kérelmezői státusz29 hiányában tehát továbbra is csak az a 
lehetőség adott az egyes régióknak, hogy jogi személyként, közvetlen érintettségük 
esetén forduljanak a Bírósághoz.30 Ha ezeknek a feltételeknek megfelelnek a régiók, 
az Európai Bíróság gyakorlata alapján újabban a Bírósághoz keresetet nyújthatnak 
be.31

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Maga a jelenség vitathatatlan: a régiók egyre jelentősebb szerepet játszanak az Eu-
rópai Unióban. Ám ha alaposabban szemügyre vesszük mindazt, ami a 
szubnacionális középszintek európai előretörését eredményezte, látható, hogy a 
siker záloga mindenekelőtt a tagállamokon belüli regionális lobbi kitartó tevékeny-
sége volt; az Európai Unió mindössze bizonyos engedmények meghozatalával já-
rult hozzá a régiók bevonásához, amelynek a kollektív, közösségi formája így még 
meglehetősen gyenge lábakon áll.  

A „régiók Európája” tehát továbbra is csak szólamok szintjén létezik, a valóság-
ban a régiók nem váltak igazi európai hatalmi tényezővé. Az utóbbi évtized kétség-
telen előrelépései és a tagállamokban zajló regionalizációs folyamatok ellenére is 
hiányzik még a közösségi politikai akarat a régiók nagykorúsítására. Nem jelentene 
radikális változásokat az alkotmányszerződés sem. A régiók előtt bezárult ezzel egy 
kapu, nem valószín  ugyanis, hogy az elkövetkező években az alkotmányszerződés 
által rögzített intézményi struktúra jelentősen megváltozna. A tényleges döntési 
jogosítványokkal felruházott regionális kamara létrehozása így egyelőre lekerült az 
Európai Unió politikai napirendjéről. 
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A megállapítottak arra engednek következtetni, hogy semmiféle közösségi elvá-
rás nincsen a tagállami regionalizált államszervezettel kapcsolatban, a regionális 
politikával kapcsolatban sem. Ebben a tekintetben is csak eredményességi, átlátha-
tósági és hatékonysági elvárások vannak, illetve a regionális összemérhetőséget 
biztosító tervezési-statisztikai szempontokat kell érvényesíteni. 

A magyar regionális államreform a megfogalmazottak tükrében tehát azt a kér-
dést veti fel, hogy szükséges-e mesterségesen egy új szintet kreálni Magyarországon, 
vagy csupán a meglévőket kell a hatékonyság és racionalizálás szempontjait figye-
lembe véve átalakítani. Hiányzik ugyanis Magyarországon az a társadalmi konszen-
zus és regionális identitás, amely a vizsgált tagállamokban a politikailag is erős régi-
ókat eredményezi. A barcelonai repülőtér feliratai három nyelven tájékoztatják az 
utasokat, előbb katalánul, majd angolul s csak végül spanyolul. Ez szemléletes pél-
dája a regionális identitásnak. Egy olyan ország esetében azonban, mint hazánk, 
ahol a regionális hagyományok és a regionális identitás ma már nem létező fogal-
mak, egy mesterségesen, felülről létrehozott újabb önkormányzati szint – a megye-
rendszer meghagyása vagy megszüntetése esetén is − idegen test lehet önkormány-
zati rendszerünkben. A Magyarországon jelenleg m ködő, „megyeegyüttesekre” 
alapozott tervezési-statisztikai régiók mögött nem áll sem történelmi, sem etnikai 
identitástudat, sem közjogi hagyomány. A meglévő lokális identitások pedig − akár 
kulturális, akár néprajzi, vallási vagy földrajzi színezet ek is − nem elegendőek egy 
érdekérvényesítő regionális tudat kialakulásához. Valójában tehát mesterségesen 
összeillesztett megyékről beszélhetünk csak, amelyek mindössze tervezési és terü-
letfejlesztési szempontok figyelembevételére alkalmasak.  

A magyar közigazgatási reform a megállapítottak ellenére természetesen alapve-
tő fontosságú. Így a hatékony, „polgárközeli”, decentralizált államberendezkedés 
vagy a XXI. század információs társadalmának megfelelő „e-közigazgatás” mind-
mind a reform alapvető elemei kell, hogy legyenek, egy regionális államreform 
azonban nem feltétlenül. 
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