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UDVIDELSEN AF UNIONEN

Kroatien blev den 1. juli 2013 Den Europæiske Unions 28. medlemsstat. Kroatiens tiltrædelse,
der fulgte efter Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse den 1. januar 2007, markerede
den sjette udvidelse. Der pågår på nuværende tidspunkt forhandlinger med Montenegro,
Serbien og Tyrkiet. Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er også
kandidatlande, mens Bosnien-Hercegovina og Kosovo er potentielle kandidatlande.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union (Lissabontraktaten — TEU) fastsætter,
hvilke lande der kan ansøge

— Artikel 2 i TEU beskriver EU's grundlæggende værdier.

MÅL

EU's udvidelsespolitik sigter mod at forene europæiske lande i et fælles politisk og økonomisk
projekt. Udvidelse, der er styret af Unionens værdier og underlagt strenge betingelser, har
vist sig at være et af de mest succesfulde redskaber til fremme af politiske, økonomiske og
samfundsmæssige reformer og til at konsolidere fred, stabilitet og demokrati på hele kontinentet.
Udvidelsespolitikken styrker også EU's tilstedeværelse på den globale scene.

BAGGRUND

A. Betingelser for tiltrædelse
Enhver europæisk stat kan ansøge om at blive medlem af Unionen, hvis den respekterer de
værdier, der er fælles for medlemsstaterne, og forpligter sig til at fremme dem (artikel 49 i
TEU). Københavnskriterierne, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i 1993 i København,
er afgørende for alle kandidatlandes eller potentielle kandidatlandes EU-integrationsproces. De
omfatter:
— stabile institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt

respekt for og beskyttelse af mindretal

— en velfungerende markedsøkonomi og evnen til at klare konkurrencepresset og
markedskræfterne inden for EU

— evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab, herunder ved at tilslutte sig
målene for den politiske, økonomiske og monetære union samt indførelse af de fælles
regler, standarder og politikker, der udgør den samlede gældende EU-ret (»acquis
communautaire«).
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I december 2006 enedes Det Europæiske Råd om en »fornyet konsensus om udvidelse« baseret
på principperne om konsolidering, konditionalitet og kommunikation og på EU's kapacitet til
at integrere nye medlemmer.
B. EU's integrationskapacitet: institutionelle tiltag
Rækken af udvidelser udgjorde en væsentlig del af de institutionelle forhandlinger, der førte
frem til vedtagelsen af Lissabontraktaten. EU var nødsaget til at tilpasse sine institutioner
og beslutningsprocesser til de nye medlemsstaters tiltræden og sikre, at udvidelsen ikke
skete på bekostning af en effektiv og ansvarlig politikudformning. Lissabontraktaten indførte
grundlæggende ændringer i sammensætningen af og arbejdet i de vigtigste EU-institutioner.
Visse af disse ændringer afspejlede behovet for et holdbart regelsæt, der ikke kræver nye
ændringer for hver udvidelse.
C. Procedure
Ethvert land, der ønsker at tiltræde EU, retter sin ansøgning til Rådet, der anmoder
Kommissionen om at afgive udtalelse. Europa-Parlamentet underrettes om denne ansøgning.
Hvis Kommissionens udtalelse er positiv, kan Det Europæiske Råd — med enstemmighed —
beslutte at give landet kandidatstatus. På grundlag af en henstilling fra Kommissionen om at
indlede tiltrædelsesforhandlinger træffer Rådet — med enstemmighed — afgørelse om, hvorvidt
der skal indledes forhandlinger. Den samlede EU-lovgivning (»acquis communautaire«) er
inddelt i mere end 30 politikkapitler. Før de egentlige forhandlinger indledes, fremlægger
Kommissionen en screeningsrapport for hvert enkelt kapitel. Rådet beslutter på grundlag af
Kommissionens henstilling med enstemmighed, hvorvidt hvert enkelt forhandlingskapitel skal
åbnes. Når det vurderes, at de gjorte fremskridt er tilfredsstillende, kan Kommissionen henstille,
at forhandlingskapitlet »afsluttes foreløbigt«. Rådet træffer igen afgørelse med enstemmighed.
Når forhandlingerne om alle kapitlerne er afsluttet, indarbejdes de nærmere vilkår og betingelser
— herunder eventuelle beskyttelsesklausuler og overgangsordninger — i en tiltrædelsestraktat
mellem EU-medlemsstaterne og kandidatlandet. Kun efter Parlamentets samtykke og Rådets
enstemmige godkendelse kan tiltrædelsestraktaten undertegnes. Dernæst forelægger alle de
kontraherende stater traktaten til ratifikation i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige
krav (dvs. ratifikation af parlamentet eller folkeafstemning).

HIDTIDIGE UDVIDELSER

Land Medlem siden Særlige forhold
Belgien
Frankrig
Tyskland
Italien
Luxembourg
Holland

1958 De oprindelige undertegnere af Romtraktaten af 1957.

Danmark
Irland
Det Forenede
Kongerige

1973

Grækenland 1981 Grækenlands tiltrædelse konsoliderede demokratiet i
landet.

Portugal
Spanien 1986 Denne udvidelse konsoliderede demokratiet i Portugal og

Spanien.
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Østrig
Finland
Sverige

1995

Cypern
Den Tjekkiske
Republik
Estland
Ungarn
Letland
Litauen
Malta
Polen
Slovakiet
Slovenien

2004

Denne udvidelse, der sigtede mod at genforene
kontinentet efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens
sammenbrud, blev indledt med Det Europæiske Råds
møde i december 1997. Forhandlingerne blev gennemført
separat med hvert enkelt land på grundlag af en fælles
forhandlingsramme.

Bulgarien
Rumænien 2007

Reformtempoet i Bulgarien og Rumænien tillod ikke
disse lande at tiltræde i 2004. En »samarbejds- og
kontrolmekanisme« på centrale områder (reform af
retsvæsenet, bekæmpelse af korruption og — for
Bulgariens vedkommende — organiseret kriminalitet)
overvåger fortsat fremskridtene på disse områder efter
tiltrædelsen.

Kroatien 2013

Tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien var underlagt
de strengere betingelser, som blev indført i december
2006 med Det Europæiske Råds fornyede konsensus om
udvidelse.

FREMTIDIGE UDVIDELSER

A. Vestbalkan
Forbindelserne med landene på Vestbalkan falder inden for rammerne af stabiliserings- og
associeringsprocessen, der blev iværksat i 1999. Den er baseret på bilaterale stabiliserings- og
associeringsaftaler.
Kroatiens tiltrædelse af EU den 1. juli 2013 udgør et betydeligt incitament for andre lande
i regionen. Kommissionen foreslog på grundlag af erfaringerne med Kroatien yderligere
forbedringer af sin forhandlingstilgang i sin udvidelsesstrategi 2011-2012, herunder større fokus
på retsstatsanliggender. Dette betyder, at forhandlingskapitlerne om reform af retsvæsenet og
grundlæggende rettigheder (kapitel 23) og om retfærdighed, frihed og sikkerhed (kapitel 24)
indledes på et tidligt tidspunkt i alle fremtidige forhandlinger.
I tråd med denne »nye strategi« har det været en topprioritet i forhandlingerne med Montenegro
at indlede forhandlingerne om kapitel 23 og 24 og efterfølgende med Serbien. Begge kapitler —
og andre — blev åbnet med Montenegro den 18. december 2013. Efter den officielle indledning
af forhandlingerne med Serbien den 21. januar 2014 blev kapitel 23 og 24 åbnet den 18. juli
2016.
Der er endnu ikke indledt forhandlinger med de to andre kandidatlande på Vestbalkan. Hvad
angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der fik status som EU-kandidatland
i 2005, skyldes dette hovedsagelig konflikten med Grækenland om landets brug af navnet
Makedonien. Kommissionen har siden 2009 konsekvent henstillet, at der indledes forhandlinger.
I sin rapport fra både 2015 og 2016 gjorde Kommissionen imidlertid sin henstilling betinget af,
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at den politiske aftale fra juni/juli 2015 (den såkaldte Pržino-aftale) fortsat blev gennemført, og
at der blev gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen af de presserende reformprioriteter.
Albanien blev tildelt status som kandidatland i juni 2014 og skal levere flere resultater i relation
til fem centrale prioriteter, herunder gennemførelsen af lovgivningen om reform af retssystemet,
før der indledes forhandlinger.
Bosnien-Hercegovina og Kosovo er potentielle kandidatlande. Den nyligt udarbejdede
»fornyede strategi« for Bosnien-Hercegovina med et særligt fokus på økonomisk styring
muliggjorde ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen med EU den 1. juni 2015.
Den 15. februar 2016 indgav landet sin ansøgning om medlemsskab. Den 20. september
anmodede Rådet Kommissionen om at afgive udtalelse, og den 9. december udleverede
Kommissionen sit spørgeskema til myndighederne. Der blev den 27. oktober 2015 undertegnet
en stabilitets- og associeringsaftale (SAA) mellem EU og Kosovo, som fem af EU's
medlemsstater ikke anerkender som et uafhængigt land, og den trådte i kraft den 1. april 2016.
En europæisk reformdagsorden for de næste 12-18 måneder blev vedtaget den 9. november.
Kosovo fører desuden en dialog med Serbien med sigte på at normalisere forbindelserne mellem
dem.
B. Tyrkiet
Tyrkiet ansøgte om medlemskab i 1987 og blev udnævnt til kandidatland i 1999.
Forhandlingerne blev indledt i 2005. Otte kapitler er blokeret, og ingen kapitler vil blive
foreløbigt lukket, før Tyrkiet anvender »tillægsprotokollen til Ankara-associeringsaftalen« i
forhold til Cypern. Enkelte EU-medlemsstater har modsat sig åbningen af andre kapitler.
Kommissionen lancerede i maj 2012 en »positiv dagsorden« med Tyrkiet med henblik på
at puste nyt liv i de bilaterale forbindelser. Efter stilstand i over tre år blev der i november
2013 åbnet et nyt forhandlingskapitel — om regionalpolitik og koordinering af strukturelle
instrumenter. Endnu et (om økonomisk og monetær politik) blev åbnet den 14. december 2015
som en direkte følge af mødet mellem EU og Tyrkiet den 29. november 2015. Den 18. marts
2016 bekræftede Tyrkiet og EU på ny deres tilsagn om at gennemføre deres fælles handlingsplan
for at dæmme op for strømmen af irregulære migranter til EU og at tilføre tiltrædelsesprocessen
ny fremdrift. Det blev ligeledes besluttet at fremskynde visumliberaliseringsprocessen. Den
30. juni 2016 blev der åbnet yderligere et forhandlingskapitel (om finansielle bestemmelser og
budgetbestemmelser). På baggrund af den dramatiske forværring af de retsstatslige forhold i
kølvandet på kupforsøget i juli 2016 vedtog Parlamentet en beslutning den 24. november, hvori
det opfordrede til en midlertidig suspension af de igangværende tiltrædelsesforhandlinger med
Tyrkiet. Det erindrede om sin holdning i sin beslutning fra juli 2017 om Tyrkiet.
C. Island
Island ansøgte om EU-medlemskab i juli 2009, og forhandlingerne blev indledt i juni 2010.
Island gjorde som et veletableret demokrati og medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde hurtigt fremskridt i forhandlingerne med EU. Der blev imidlertid efter
parlamentsvalget i 2013 dannet en ny regering, som har lagt tiltrædelsesforhandlingerne på is.
I marts 2015 anmodede regeringen EU om ikke længere at betragte Island som et kandidatland,
uden dog officielt at trække Islands ansøgning om medlemskab tilbage.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet skal i henhold til artikel 49 i TEU godkende enhver ny tiltrædelse af EU.
Parlamentet har også et vigtigt ord at skulle have sagt hvad angår de finansielle aspekter af
tiltrædelsen: I henhold til Lissabontraktaten kræves Parlamentets godkendelse for vedtagelse
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af den flerårige finansielle ramme (FFR). Parlamentets budgetbeføjelser giver det direkte
indflydelse på de beløb, der tildeles instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA).
Parlamentets Udenrigsudvalg, som udpeger faste ordførere for kandidatlande og potentielle
kandidatlande, udveksler regelmæssigt synspunkter med kommissæren med ansvar for
udvidelsesforhandlinger, højtstående embedsmænd, eksperter og berørte parter i civilsamfundet.
Parlamentet giver udtryk for sine holdninger i form af årlige beslutninger som reaktion
på Kommissionens seneste årlige »landerapporter«. Parlamentets beslutninger om EU's
udvidelsesstrategi er også med til at udforme politikken. Sidst, men ikke mindst, opretholder
Parlamentet regelmæssige bilaterale forbindelser med parlamenterne i kandidatlande og
potentielle kandidatlande gennem sine delegationer, der sammen med deres modparter drøfter
spørgsmål af betydning for EU-tiltrædelsesprocessen.
André De Munter
09/2017
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