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ROZŠIŘOVÁNÍ UNIE

Dne 1. července 2013 se 28. členským státem Evropské unie stalo Chorvatsko. Jeho
přistoupení, které následovalo po přistoupení Rumunska a Bulharska dne 1. ledna 2007,
představovalo šesté rozšíření EU. Nyní probíhají přístupová jednání s Černou Horou,
Srbskem a Tureckem. Dalšími kandidátskými zeměmi jsou Albánie a Bývalá jugoslávská
republika Makedonie a potenciálními kandidátskými zeměmi Bosna a Hercegovina a Kosovo.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Článek 49 Smlouvy o Evropské unii (Lisabonská smlouva – Smlouva o EU) stanoví, které
státy mohou požádat o členství.

— Článek 2 Smlouvy o EU popisuje hodnoty, na nichž je EU založena.

CÍLE

Cílem politiky rozšiřování EU je sjednotit evropské země ve společném politickém
a hospodářském projektu. Rozšiřování, které se řídí hodnotami Unie a na něž se vztahují
přísné podmínky, se osvědčilo jako jeden z nejúspěšnějších nástrojů prosazování politických,
hospodářských a společenských reforem a upevňování míru, stability a demokracie na celém
kontinentu. Politika rozšiřování rovněž posiluje postavení EU na celosvětové scéně.

SOUVISLOSTI

A. Podmínky přistoupení
O členství v Unii může požádat jakýkoli evropský stát, který uznává společné hodnoty členských
států a zavazuje se k jejich podpoře (článek 49 Smlouvy o EU). Pro proces integrace do EU
jsou v případě každé kandidátské nebo potenciální kandidátské země klíčová kodaňská kritéria,
která stanovila Evropská rada v roce 1993 v Kodani. Patří k nim:
— stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování

a ochranu menšin;

— fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními
silami v rámci EU;

— schopnost přijmout závazky vyplývající z členství, včetně sledování cílů politické,
hospodářské a měnové unie, a rovněž přijetí společných předpisů, norem a politik, které
tvoří soubor právních předpisů EU (acquis communautaire).

V prosinci roku 2006 schválila Evropská rada „obnovenou shodu v otázce rozšíření“ vycházející
ze strategie „konsolidace, podmíněnosti a komunikace“ a schopnosti EU integrovat nové členy.
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B. Schopnost EU integrovat nové členy: institucionální uspořádání
Postupná rozšiřování tvořila značnou část institucionálních jednání, která vedla k přijetí
Lisabonské smlouvy. EU musela uzpůsobit své orgány a rozhodovací procesy příchodu nových
členských států a zajistit, aby rozšíření neprobíhalo na úkor účinné a odpovědné tvorby politik.
Lisabonská smlouva přinesla zásadní změny ve složení a práci hlavních orgánů EU. Některé
tyto změny odrážely nutnost zavést udržitelný soubor pravidel, která nebude třeba znovu měnit
s každou další vlnou rozšíření.
C. Postup
Pokud si určitá země přeje přistoupit k Unii, předloží svou žádost Radě, která požádá Komisi
o poskytnutí stanoviska. O této žádosti je informován Evropský parlament. Je-li stanovisko
Komise příznivé, může Evropská rada rozhodnout (jednomyslně), že danému státu bude udělen
status kandidátské země. Rada pak na základě doporučení Komise – jednomyslně – rozhodne,
zda by jednání měla být zahájena. Souhrn právních předpisů EU (acquis communautaire) je
rozdělen do více než 30 politických kapitol. Před zahájením samotných jednání předloží Komise
zprávu o výsledcích podrobného „prověření situace“ u každé kapitoly. Na základě doporučení
Komise Rada jednomyslně rozhodne, zda otevřít či neotevřít každou novou vyjednávací
kapitolu. Kdykoli je pokrok hodnocen jako uspokojivý, může Komise doporučit, aby byla
kapitola „prozatímně uzavřena“. Rada v této věci opět rozhoduje jednomyslně. Po ukončení
jednání o všech kapitolách jsou příslušné podmínky – včetně případných ochranných doložek
a přechodných ustanovení – začleněny do smlouvy o přistoupení mezi členskými státy EU
a kandidátskou zemí. Tato smlouva může být podepsána pouze se souhlasem Parlamentu a po
jednomyslném schválení v Radě. Poté je předložena všem smluvním státům, aby ji ratifikovaly
v souladu se svými ústavními předpisy (tj. parlamentem nebo v referendu).

DOSAVADNÍ ROZŠÍŘENÍ

Země Členství od roku Podrobnosti
Belgie
Francie
Německo
Itálie
Lucembursko
Nizozemsko

1958 Původní signatáři Římské smlouvy z roku 1957

Dánsko
Irsko
Spojené království

1973

Řecko 1981 Přistoupení Řecka upevnilo demokracii v zemi.
Portugalsko
Španělsko 1986 Toto rozšíření upevnilo demokracii v Portugalsku a ve

Španělsku.
Rakousko
Finsko
Švédsko

1995

Kypr
Česká republika
Estonsko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva

2004

Toto rozšíření, jehož cílem bylo opětovné sjednocení
kontinentu po pádu Berlínské zdi a rozpadu Sovětského
svazu, bylo zahájeno na zasedání Evropské rady
v prosinci roku 1997. Jednání byla vedena s jednotlivými
zeměmi samostatně a opírala se o jednotný rámec pro
vyjednávání.
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Malta
Polsko
Slovensko
Slovinsko

Bulharsko
Rumunsko 2007

Tempo reforem v Bulharsku a Rumunsku těmto
zemím neumožnilo přistoupit v roce 2004. Pokrok,
jehož po přistoupení dosáhly v klíčových oblastech,
jako je reforma soudnictví, boj proti korupci
a boj proti organizovanému zločinu (ten pouze
v Bulharsku), monitoruje i nadále „mechanismus
spolupráce a ověřování“.

Chorvatsko 2013

Přístupová jednání s Chorvatskem podléhala přísnější
podmíněnosti zavedené „obnovenou shodou v otázce
rozšíření“ ustavenou na zasedání Evropské rady
v prosinci roku 2006.

ROZŠÍŘENÍ V BUDOUCNOSTI

A. Západní Balkán
Vztahy se západním Balkánem spadají do rámce procesu stabilizace a přidružení zahájeného
v roce 1999. Tento proces je založen na dvoustranných dohodách o stabilizaci a přidružení.
Přistoupení Chorvatska k EU dne 1. července 2013 je významnou pobídkou pro další země
v tomto regionu. Na základě svých zkušeností s Chorvatskem navrhla Komise ve sdělení
o strategii rozšiřování na období 2011–2012 další zlepšení svého vyjednávacího přístupu, včetně
většího důrazu na otázky právního státu. Výsledkem je, že kapitoly jednání o reformách v oblasti
soudnictví a o základních právech (kapitola 23) a o právu, svobodě a bezpečnosti (kapitola 24)
budou ve všech budoucích jednáních otevřeny již v rané fázi vyjednávacího procesu.
V souladu s tímto „novým přístupem“ bylo zahájení jednání o kapitolách 23 a 24 hlavní
prioritou při jednáních s Černou Horou a následně i se Srbskem. Jednání s Černou Horou o obou
kapitolách byla – spolu s dalšími – zahájena dne 18. prosince 2013. Po oficiálním zahájení
jednání se Srbskem, k němuž došlo dne 21. ledna 2014, byly kapitoly 23 a 24 otevřeny dne 18.
července 2016.
Jednání s dalšími dvěma kandidátskými zeměmi Západního Balkánu dosud zahájena nebyla.
V případě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie – která získala status kandidátské země
na členství v EU v roce 2005 – je tomu především kvůli sporu s Řeckem ohledně používání
názvu „Makedonie“. Komise soustavně doporučuje zahájení jednání od roku 2009. Ve svých
zprávách z roku 2015 i 2016 však toto doporučení podmínila pokračováním v uplatňování
politické dohody z června/července 2015 (známé jako dohoda z Pržina) a znatelným pokrokem
při provádění naléhavých priorit v oblasti reforem. Albánii byl status kandidátské země udělen
v červnu 2014 a v jejím případě budou jednání zahájena poté, co dále pokročí v plnění svých
závazků v oblasti pěti „klíčových priorit“, včetně provedení právních předpisů týkajících se
reformy soudnictví.
Bosna a Hercegovina a Kosovo mají status potenciálních kandidátských zemí. Nedávno
vypracovaný „obnovený přístup“ pro Bosnu a Hercegovinu se zvláštním zaměřením na správu
ekonomických záležitostí umožnil, aby dne 1. června 2015 vstoupila v platnost dohoda s EU
o stabilizaci a přidružení. Dne 15. února 2016 podala tato země svou žádost o členství. Dne
20.  září požádala Rada Komisi, aby k této žádosti předložila své stanovisko, a dne 9. prosince
předala Komise příslušným orgánům svůj dotazník. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU
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a Kosovem, které pět členských států EU neuznává za nezávislou zemi, byla podepsána dne
27.  října 2015 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016. Dne 9. listopadu byl přijat evropský
program reforem na příštích 12 až 18 měsíců. Kosovo rovněž vede dialog se Srbskem za účelem
normalizace vzájemných vztahů.
B. Turecko
Turecko požádalo o členství v roce 1987 a za kandidátskou zemi bylo prohlášeno v roce
1999. Jednání byla zahájena v roce 2005. Osm kapitol je zablokovaných a žádná kapitola
nebude prozatímně uzavřena, dokud Turecko neuplatní „dodatkový protokol k Ankarské dohodě
o přidružení“ na Kypr. Proti zahájení jednání o dalších kapitolách se postavily jednotlivé
členské státy EU. V květnu roku 2012 zahájila Komise ve vztazích s Tureckem „pozitivní
agendu“ s cílem oživit dvoustranné vztahy. Po stavu nečinnosti trvajícím více než tři roky byla
v listopadu 2013 otevřena nová kapitola jednání týkající se regionální politiky a koordinace
strukturálních nástrojů. Další kapitola (o hospodářské a měnové politice) byla otevřena dne
14. prosince 2015 jako přímý důsledek setkání mezi EU a Tureckem, jež se uskutečnilo dne
29. listopadu 2015. Dne 18. března 2016 potvrdily Turecko a EU opětovně svůj závazek
k provádění společného akčního plánu, jehož cílem je zamezit přílivu nelegálních migrantů
do EU a oživit proces přistoupení. Bylo rovněž dohodnuto, že bude urychlen proces uvolnění
vízového režimu. Dne 30. června 2016 byla otevřena další kapitola jednání (o finančních
a rozpočtových ustanoveních). S ohledem na dramatické zhoršení fungování právního státu po
pokusu o puč, který se odehrál v červenci 2016, přijal Parlament dne 24. listopadu usnesení,
v němž vyzval k dočasnému pozastavení probíhajících jednání o přistoupení Turecka. Svůj
postoj zopakoval i ve svém usnesení o Turecku v červenci 2017.
C. Island
Island požádal o členství v EU v červenci roku 2009 a jednání byla zahájena v červnu roku
2010. Jelikož se jedná o fungující demokracii a člena Evropského hospodářského prostoru
(EHS), postupovala tato země v jednáních s EU rychle kupředu. Po všeobecných volbách v roce
2013 však nastoupila nová vláda, která jednání o přistoupení zmrazila. V březnu roku 2015
požádala vláda Islandu EU, aby tento stát již nepovažovala za kandidátskou zemi; žádost Islandu
o členství však oficiálně stažena nebyla.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament musí v souladu s článkem 49 Smlouvy o EU vyslovit souhlas s každým novým
přistoupením k EU. Parlament má rovněž značné slovo, pokud jde o finanční aspekty
přistoupení: podle Lisabonské smlouvy je jeho souhlas zapotřebí pro přijetí víceletého
finančního rámce (VFR). Prostřednictvím svých rozpočtových pravomocí má přímý vliv na výši
prostředků vyčleněných na nástroj předvstupní pomoci (NPP).
Výbor pro zahraniční věci Parlamentu, který jmenuje stálé zpravodaje pro všechny kandidátské
a potenciální kandidátské země, pořádá pravidelné výměny názorů s komisařem odpovědným
za jednání o rozšíření, vysoce postavenými vládními úředníky, s odborníky a se zástupci
občanské společnosti. Své postoje vyjadřuje Parlament v podobě každoročních usnesení, která
reagují na nejnovější výroční zprávy Komise o jednotlivých zemích. Politiku ovlivňují také
jeho usnesení týkající se strategie rozšíření EU. V neposlední řadě Parlament rovněž udržuje
pravidelné dvoustranné vztahy s parlamenty kandidátských a potenciálních kandidátských zemí
prostřednictvím svých delegací, které se svými protějšky projednávají otázky, jež jsou relevantní
pro proces přistoupení k EU.
André De Munter
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