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Serbia – przystąpienie do UE utknęło w
martwym punkcie

W 2013 roku Unia rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Serbią, krajem o liczbie ludności wynoszącej 6,7 milionów.
Serbia zaczęła proces akcesji bardzo ambitnie, jednak w ostatnich latach postępy spowolniały. Nierozwiązane
problemy regionalne, a zwłaszcza impas w dialogu politycznym z Prisztiną, oraz powolne tempo reform
w zakresie praworządności blokują negocjacje akcesyjne. Wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu
2020 r., nie dały spodziewanego impulsu do poprawy sytuacji. Istnieje więc ryzyko, że kraj ten będzie stopniowo
zwracał się w stronę Rosji i Chin, czym potwierdzi swoją orientację geopolityczną. Poddał ją też krytyce Parlament
Europejski.

Kontekst
Serbię i pięć innych krajów Bałkanów Zachodnich wskazano jak potencjalnych kandydatów do członkostwa
w Unii podczas szczytu unijnego w Salonikach w 2003 r. Zawiązane w 2008 r. partnerstwo europejskie z
Serbią utorowało temu krajowi drogę do statusu państwa członkowskiego, który uzyskał on w 2012 r. We
wrześniu 2013 r. wszedł w życie układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią a Serbią. Zgodnie z decyzją
z czerwca 2013 r. o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych Rada Europejska przyjęła ramy negocjacyjne oraz
postanowiła zorganizować pierwszą konferencję międzyrządową z Serbią w styczniu 2014 r. Rozpoczęły się
negocjacje w 18 dziedzinach, z których dwie wstępnie zamknięto. Zgodnie z nową metodyką polityki
rozszerzenia zaprezentowaną w 2020 r., dziedziny podlegające negocjacjom podzielono na sześć grup
tematycznych. To utrudniło negocjacje, jako że najważniejsza grupa podstawowych dziedzin, do której
zalicza się praworządność (dziedzina, w której Serbia osiąga słabe wyniki), będzie otwarta przez cały proces
negocjacji.

Nowe wyzwania
Po przystąpieniu do Unii Chorwacji w 2013 r. kopenhaskie kryteria przystąpienia uzupełniono jeszcze o dwa
dodatkowe warunki specjalne dla krajów Bałkanów Wschodnich. Są to współpraca regionalna i stosunki
dobrosąsiedzkie. Mają one być podstawą do rozwiązywania wielu problemów dwustronnych, w tym sporu
między Kosowem a Serbią. Dialog między Belgradem a Prisztiną wznowiono w 2020 r. po tym, jak na
stanowisko specjalnego przedstawiciela Unii do spraw tego dialogu powołano Miroslava Lajčáka.
Prezydent Serbii Aleksandar Vučić i specjalny przedstawiciel Miroslav Lajčák spotkali się w Brukseli 26
kwietnia 2021 r. przed rozpoczęciem rozmów z premierem Kosowa Albinem Kurtim, które miały się odbyć
w połowie czerwca. Obawy budzi coraz większe uzależnienie Serbii od Rosji i Chin, szczególnie w sektorze
energetycznym, obrony oraz zdrowia.
Serbia stosunkowo dobrze radzi sobie z pandemią. 14 maja władze ogłosiły zakończenie stanu zagrożenia
epidemiologicznego, który wprowadzono w czerwcu 2020 r. Jak dotąd ponad 2,25 miliona obywateli
otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Dzięki temu Serbia znalazła się wśród 15 krajów świata,
w których odsetek w pełni zaszczepionej populacji wynosi 31,26% (dane Johns Hopkins University na
4 czerwca 2021 r.) Wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 (12%) był niższy niż średnia w 27 państwach
członkowskich Unii (15%).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W rezolucji z 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Serbii za lata 2019–2020
Parlament z zadowoleniem przyjął informację, że rozszerzenie jest nadal priorytetem nowego rządu.
Zaapelował do Serbii o przekonujące wyniki działań – między innymi o skuteczne dochodzenia w takich
dziedzinach jak sądownictwo, wolność wypowiedzi i walka z korupcją. Parlament poparł pakiet „Drużyna
Europy” oraz zobowiązanie do przekazania Bałkanom Zachodnim 3,3 mld euro. Z zadowoleniem przyjął też
wyasygnowanie 374 mln euro z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na pomoc w łagodzeniu społeczno-
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gospodarczych skutków pandemii. Parlament zwrócił także uwagę na „nieproporcjonalne eksponowanie
państw trzecich przez Serbię” i zwrócił się do władz tego kraju, by „aktywniej informowały o swoich
zobowiązaniach w zakresie wolności europejskich”.


