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Bośnia i Hercegowina: trudna droga do 
członkostwa w UE 

W 2003 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Salonikach Bośnię i Hercegowinę (BiH) oraz inne kraje Bałkanów 
Zachodnich uznano za potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE. W lutym 2016 r. BiH złożyła wniosek o 
członkostwo. W maju 2019 r. Komisja przyjęła opinię w sprawie tego wniosku, lecz niestabilność polityczna i brak 
reform politycznych osłabiły perspektywy przystąpienia BiH do UE. 

Kontekst 
Zawarty z BiH układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. W opinii z 2019 r. 
Komisja wskazała 14 kluczowych priorytetów, które BiH musi spełnić, aby UE mogła rozpocząć negocjacje 
akcesyjne. Ponadto Komisja przedstawiła szczegółowy plan działania dotyczący głębokich reform w 
zakresie demokracji, praworządności, praw podstawowych i administracji publicznej. Jednak w 
sprawozdaniu Komisji z 2020 r. na temat BiH stwierdzono, że polityczne zobowiązania organów 
działających na wszystkich szczeblach administracji rządowej wobec strategicznego celu europejskiej 
integracji pozostają w dużej mierze jedynie deklaracjami bez przełożenia na konkretne działania. UE nadal 
wspiera Bośnię i Hercegowinę w staraniach o członkostwo: BiH otrzymała 1,19 mld EUR w ramach unijnego 
funduszu przedakcesyjnego (w latach 2007-2020). Przystąpienie BiH do Unii pozostaje jednak odległą 
perspektywą z powodu niestabilności wewnętrznej i sporów politycznych. Misja EUFOR ALTHEA w 
dziedzinie WPBiO rozmieściła w BiH 600 żołnierzy z mandatem wykonawczym, aby utrzymać bezpieczne i 
zabezpieczone środowisko w kraju. 

Nowe wyzwania 
Około 25 lat po podpisaniu Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju (porozumienie z Dayton z 1995 r.) 
regulacje konstytucyjne w BiH nadal stanowią problem. Zgodnie z porozumieniem z Dayton konstytucja 
BiH wymaga, aby stanowiska w dwóch kluczowych instytucjach (składającym się z trzech członków 
prezydium oraz parlamentarnej Izbie Narodów) zostały równo podzielone między Bośniaków, Chorwatów 
i Serbów. Ostatnio jednak narastają napięcia między podmiotami terytorialnymi –  Federacją Bośni i 
Hercegowiny a Republiką Serbską – oraz między trzema grupami etnicznymi, czyli przedstawicielami 
narodów konstytutywnych (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci). W maju 2021 r. wysoki przedstawiciel ONZ dla 
BiH, Valentin Inzko, powiedział, że prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik dąży do rozbicia kraju. 
Wewnętrzne spory polityczne między Federacją a Republiką Serbską pogorszyła niestabilna sytuacja 
wywołana pandemią. W 2020 r. nastąpiła najgorsza w historii BiH recesja, gdy PKB zmniejszył się o 4,3 % 
głównie z powodu wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 oraz spadku konsumpcji.  Bank Światowy 
przewiduje, że wzrost gospodarczy osiągnie 2,8 % w 2021 r. Czas i tempo odbudowy są wysoce niepewne i 
poniżej średniej regionalnej, która wynosi 4,4 %. Braki w systemie opieki zdrowotnej i głęboko zakorzenione 
problemy sprawowania rządów doprowadziły do protestów ulicznych, w których protestujący domagali się 
dymisji rządu. W kwietniu 2021 r. ogłoszono, że z inicjatywy Komisji Europejskiej i Austrii UE zapewniła 
Bałkanom Zachodnim 214 000 dawek szczepionki. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W sprawozdaniu w sprawie sprawozdań Komisji za lata 2019–2020 Komisja Spraw Zagranicznych 
przypomina, że perspektywy integracji BiH z UE zależą od trwałego pokoju i prawdziwego pojednania 
gwarantujących demokratyczny i wielokulturowy charakter tego państwa. Wzywa również BiH do 
znacznego przyspieszenia działań i do współpracy, aby całkowicie zrealizować założenia 14 priorytetów z 
2019 r. Po kryzysie humanitarnym w Kantonie uńsko-sańskim (Bihać) w zimie 2019-2020 r. posłowie do 
Parlamentu Europejskiego również apelują o skuteczną koordynację międzyinstytucjonalną migracji i 
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zarządzania granicami w obliczu narastającej presji z powodu obecności w kraju 9 000 migrantów o 
nieuregulowanym statusie. 
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