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РАЗШИРЯВАНЕТО НА СЪЮЗА

На 1 юли 2013 г. Хърватия стана 28-мата държава — членка на Европейския съюз.
С присъединяването на Хърватия, което последва това на Румъния и България от 1
януари 2007 г., беше отбелязано шестото разширяване. Водят се преговори с Черна гора,
Сърбия и Турция.
Албания и Бившата югославска република Македония също са държави кандидатки,
а Босна и Херцеговина и Косово са държави — потенциални кандидатки.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— В член 49 от Договора за Европейския съюз (Договор от Лисабон — ДЕС) се
определя кои държави могат да подадат молба за членство;

— в член 2 от ДЕС се описват основополагащите ценности на ЕС.

ЦЕЛИ

Политиката за разширяване на ЕС има за цел да се обединят европейските държави
в общ политически и икономически проект. Като се ръководи от ценностите на
Съюза и се придържа към строги условия, разширяването се е доказало като един
от най-успешните инструменти за насърчаване на политическите, икономическите и
обществените реформи, както и за укрепване на мира, стабилността и демокрацията на
континента. Политиката за разширяване също така води до засилване на присъствието на
ЕС на световната сцена.

КОНТЕКСТ

А. Условия за присъединяване
Всяка европейска държава, която зачита общите за държавите членки ценности и се
ангажира с тяхното насърчаване (член 49 от ДЕС), може да кандидатства за членство
в Съюза. Критериите от Копенхаген, установени от Европейския съвет през 1993 г.
в Копенхаген, са от основно значение за процеса на интегриране на всяка държава
кандидатка или държава — потенциална кандидатка, в ЕС. Те включват:
— устойчивост на институциите, която е гаранция за демокрацията, принципите

на правовата държава, правата на човека, както и зачитането и защитата на
малцинствата;

— функционираща пазарна икономика и способност за справяне с конкурентния натиск
и пазарните сили в рамките на ЕС;

— способност да се изпълняват задълженията, свързани с членството, включително
чрез придържане към целите за политически, икономически и паричен съюз и
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приемане на общите правила, стандарти и политики, съставляващи достиженията на
правото на ЕС (acquis communautaire).

През декември 2006 г. Европейският съвет постигна съгласие за „подновен консенсус
относно разширяването“, основан на „консолидиране, изпълнение на конкретни условия
и комуникация“, както и на капацитета на ЕС за интегриране на нови членове.
Б. Интеграционен капацитет на ЕС: институционални договорености
Последователните етапи на разширяване представляваха съществена част от
институционалните преговори, които доведоха до приемането на Договора от Лисабон.
ЕС трябваше да адаптира своите институции и процеси на вземане на решения към
приемането на нови държави членки, както и да гарантира, че разширяването няма да бъде
за сметка на ефикасното и отговорно разработване на политики. С Договора от Лисабон
бяха внесени дълбоки промени в състава и работата на основните институции на ЕС.
Някои от тези промени отразяват необходимостта от устойчив набор от правила, които да
не налагат нови изменения при всяка вълна на разширяване.
В. Процедура
Държава, която желае да се присъедини към ЕС, внася кандидатурата си в Съвета, който
изисква от Комисията да изготви становище. Европейският парламент бива уведомен
за кандидатурата. Ако становището на Комисията е положително, Европейският съвет
може да реши, с единодушие, да предостави на държавата статут на кандидатка. След
препоръка от Комисията Съветът решава — с единодушие — дали преговорите следва
да започнат. Цялото законодателство на ЕС (acquis communautaire) е разпределено в
над 30 глави, съответстващи на областите на политика. Преди действителното начало
на преговорите Комисията представя „скрининг“ доклад за всяка глава. Въз основа
на препоръката на Комисията Съветът решава с единодушие дали да бъде отворена
всяка нова преговорна глава или не. Когато напредъкът бъде счетен за задоволителен,
Комисията може да препоръча „временното затваряне“ на преговорната глава. Съветът
отново взема решение с единодушие. Когато бъдат приключени преговорите по всички
глави, редът и условията, в това число евентуалните предпазни клаузи и преходни
разпоредби, се включват в договора за присъединяване между държавите — членки на
ЕС, и държавата кандидатка. Договорът за присъединяване може да бъде подписан едва
след като бъде получено одобрение от страна на Парламента и единодушно одобрение от
страна на Съвета. След това договорът подлежи на ратифициране от всички договарящи
държави в съответствие с техните конституционни изисквания (например ратификация
от парламента или референдум).

ПРЕДИШНИ РАЗШИРЯВАНИЯ

Държава Членка от Особености
Белгия
Франция
Германия
Италия
Люксембург
Нидерландия

1958 г. Първоначалните държави, подписали Договора от
Рим от 1957 г.

Дания
Ирландия
Обединено кралство

1973 г.
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Гърция 1981 г. С присъединяването на Гърция беше укрепена
демокрацията в тази държава.

Португалия
Испания 1986 г. С това присъединяване беше укрепена демокрацията

в Португалия и Испания.
Австрия
Финландия
Швеция

1995 г.

Кипър
Чешка република
Естония
Унгария
Латвия
Литва
Малта
Полша
Словакия
Словения

2004 г.

Началото на петото разширяване, което имаше за
цел континентът отново да бъде обединен след
падането на Берлинската стена и разпадането на
Съветския съюз, беше поставено на заседанието на
Европейския съвет през декември 1997 г. Преговорите
бяха проведени поотделно с всяка държава въз основа
на единна рамка за преговори.

България
Румъния 2007 г.

Темповете на провеждане на реформи в България
и Румъния не позволяваха тези две държави да
се присъединят през 2004 г. Чрез „механизъм
за сътрудничество и проверка“ в ключови
области — реформа на съдебната система, борба
срещу корупцията и борба срещу организираната
престъпност (последното важи само за България),
продължава мониторингът на напредъка след
присъединяването.

Хърватия 2013 г.

При преговорите за присъединяване с Хърватия бяха
беше приложена по-строгата обвързаност с условия,
въведена съгласно „подновения консенсус относно
разширяването“ от заседанието на Европейския съвет
през декември 2006 г.

БЪДЕЩО РАЗШИРЯВАНЕ

А. Западните Балкани
Отношенията със Западните Балкани попадат в рамките на започналия през 1999 г.
процес на стабилизиране и асоцииране. Той се основава на двустранни споразумения за
стабилизиране и асоцииране.
Присъединяването на Хърватия към ЕС на 1 юли 2013 г. представлява значителен
стимул за останалите държави от региона. Въз основа на опита с Хърватия, Комисията
предложи допълнителни подобрения по отношение на своя подход при преговорите
в своята „стратегия за разширяване“ за периода 2011—2012 г., включително по-силен
акцент върху въпросите, свързани с принципите на правовата държава. Това означава,
че преговорните глави относно съдебната реформа и основните права (глава 23), както и
относно правосъдието, свободата и сигурността (глава 24), се отварят на ранен етап при
всички бъдещи преговори.
В съответствие с този „нов подход“ отварянето на глави 23 и 24 беше основен приоритет
при преговорите с Черна гора и впоследствие със Сърбия. Преговорите и по двете глави,
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заедно с тези по някои други глави, бяха започнати с Черна гора на 18 декември 2013 г.
След официалното започване на преговорите със Сърбия на 21 януари 2014 г. глави 23 и
24 бяха отворени на 18 юли 2016 г.
Все още не са започнати преговори с другите две държави кандидатки от Западните
Балкани. Що се отнася до Бившата югославска република Македония, на която беше
предоставен статут на кандидатка за членство в ЕС през 2005 г., това се дължи главно на
спора с Гърция относно използването от тази държава на името „Македония“. От 2009 г.
насам Комисията постоянно препоръчва да бъдат започнати преговори. В докладите си си
за 2015 г. и 2016 г., обаче, Комисията обвърза препоръката си за започване на преговори
за присъединяване с това да продължи прилагането на политическото споразумение
от юни/юли 2015 г. (известно като Споразумението от Пържино) и с постигането на
значителен напредък при изпълнението на неотложните приоритети за реформи. На
Албания беше предоставен статут на кандидатка през юни 2014 г. и тази държава трябва
да постигне по-голям напредък по пет „ключови приоритета“, включително прилагането
на законодателството за реформа на съдебната система, за да може да бъдат започнати
преговори.
Босна и Херцеговина и Косово са държави — потенциални кандидатки за членство.
Наскоро разработеният по отношение на Босна и Херцеговина нов подход със специален
акцент върху икономическото управление позволи влизането в сила на споразумението
за стабилизиране и асоцииране с ЕС на 1 юни 2015 г. На 15 февруари 2016 г. посочената
държава внесе кандидатурата си за членство. На 20 септември Съветът поиска от
Комисията да представи становището си относно кандидатурата на въпросната държава
и на 9 декември Комисията връчи своя въпросник на държавните органи. Споразумение
за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово, която не е призната за независима
държава от пет държави — членки на ЕС, беше подписано на 27 октомври 2015 г. и влезе
в сила на 1 април 2016 г. На 9 ноември беше приета Европейската програма за реформи
за следващите 12 до 18 месеца. Косово също така провежда диалог със Сърбия с цел
нормализиране на отношенията.
Б. Турция
Турция кандидатства за членство през 1987 г. и беше обявена за държава кандидатка през
1999 г. Преговорите бяха започнати през 2005 г. Осем от главите са блокирани и никоя
от главите няма да бъде затворена временно, докато Турция прилага „Допълнителния
протокол към Споразумението за асоцииране от Анкара“ по отношение на Кипър.
Отделни държави — членки на ЕС, се противопоставят на започването на преговори по
други глави. През май 2012 г. Комисията постави началото на „положителна програма“
с Турция за съживяване на двустранните отношения. След застой, продължил повече от
три години, през ноември 2013 г. бяха започнати преговори по нова глава — относно
регионалната политика и координирането на структурните инструменти. Още една глава
(относно икономическата и паричната политика) беше отворена на 14 декември 2015 г.
като пряка последица от срещата между ЕС и Турция от 29 ноември 2015 г. На 18
март 2016 г. Турция и ЕС отново потвърдиха ангажимента си за изпълнение на техния
съвместен план за действие за спиране на потока от нередовни мигранти към ЕС, както
и за реорганизация на процеса на присъединяване. Също така беше договорено да се
ускори процесът на либерализиране на визовия режим. На 30 юни 2016 г. беше отворена
допълнителна преговорна глава (относно финансовите и бюджетните разпоредби). С
оглед на драстичното влошаване на положението с принципите на правовата държава
в периода след опита за преврат през юни 2016 г. Парламентът прие резолюция
на 24 ноември, в която призова за временно замразяване на текущите преговори за
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присъединяване с Турция. Той припомни своята позиция в резолюцията си от юли 2017 г.
относно Турция.
В. Исландия
Исландия кандидатства за членство в ЕС през юли 2009 г. и преговорите бяха
започнати през юни 2010 г. Като доказала се демокрация и член на Европейското
икономическо пространство (ЕИП) Исландия постигна бърз напредък през първите
години от преговорите си с ЕС. След изборите през 2013 г., обаче, беше съставено
ново правителство, което замрази преговорите за присъединяване. През март 2015 г.
правителството поиска от ЕС вече да не разглежда Исландия като държава кандидатка,
без обаче да оттегли официално кандидатурата на Исландия за членство.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Съгласно член 49 от ДЕС Парламентът трябва да даде съгласието си за всяко
присъединяване на нова държава към ЕС. Парламентът също така разполага
със значителни правомощия при определянето на финансовите параметри на
присъединяването: съгласно Договора от Лисабон одобрението на Парламента се
изисква за приемането на многогодишната финансова рамка (МФР). Неговите бюджетни
правомощия му осигуряват пряко въздействие по отношение на размера на средствата,
разпределяни за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).
Парламентарната комисия по външни работи, която определя постоянни докладчици за
всички държави кандидатки и държави — потенциални кандидатки, провежда редовна
размяна на мнения с члена на Комисията, отговарящ за преговорите за разширяване, с
високопоставени правителствени служители, експерти и представители на гражданското
общество. Парламентът изразява своите позиции под формата на годишни резолюции
по повод на най-актуалните доклади на Комисията по държави. Неговите резолюции
относно стратегията за разширяване на ЕС също така дават насоки на политиката. Не на
последно място, Парламентът поддържа редовни двустранни отношения с парламентите
на държавите кандидатки и на държавите — потенциални кандидатки, посредством
своите делегации, които обсъждат с партньорите си веднъж или два пъти годишно
въпроси, свързани с процеса на присъединяване към ЕС.
André De Munter
09/2017
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