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ROZŠIROVANIE ÚNIE

Chorvátsko sa 1. júla 2013 stalo 28. členským štátom Európskej únie. Pristúpenie Chorvátska,
ktorému predchádzalo pristúpenie Rumunska a Bulharska 1. januára 2007, predstavuje
šieste rozšírenie Únie. V súčasnosti sa vedú sa rokovania s Čiernou Horou, so Srbskom
a s Tureckom. Kandidátskymi krajinami sú aj Albánsko a bývalá Juhoslovanská republika
Macedónsko a medzi potenciálne kandidátske krajiny patria Bosna a Hercegovina a Kosovo.

PRÁVNY ZÁKLAD

— V článku 49 Zmluvy o Európskej únii (Lisabonská zmluva – ZEÚ) sa stanovuje, ktoré štáty
môžu požiadať o členstvo.

— V článku 2 Zmluvy o EÚ sú opísané základné hodnoty EÚ.

CIELE

Cieľom politiky rozširovania EÚ je zjednotiť európske krajiny v rámci spoločného politického
a hospodárskeho projektu. Rozširovanie, ktoré sa riadi hodnotami Únie a podlieha prísnym
podmienkam, sa ukázalo ako jeden z najúspešnejších nástrojov na podporu politických,
hospodárskych a spoločenských reforiem a na upevňovanie mieru, stability a demokracie na
celom kontinente. Vďaka politike rozširovania sa posilňuje aj postavenie EÚ na svetovej scéne.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

A. Podmienky pristúpenia
O členstvo v Únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje spoločné hodnoty
členských štátov a zaviaže sa ich podporovať (článok 49 ZEÚ). Kodanské kritériá, stanovené
Európskou radou v roku 1993 v Kodani, majú zásadný význam v procese integrácie všetkých
kandidátskych alebo potenciálnych kandidátskych krajín do EÚ. Patria medzi ne:
— stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a úctu k menšinám

a ich ochranu,

— fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť vyrovnať sa s konkurenčným tlakom
a trhovými silami v rámci EÚ,

— schopnosť preberať záväzky vyplývajúce z členstva vrátane dodržiavania cieľov politickej,
hospodárskej a menovej únie, ako aj prijímania spoločných pravidiel, noriem a politík,
ktoré vytvárajú súbor právnych predpisov EÚ (acquis communautaire).

V decembri 2006 sa Európska rada dohodla na obnovenom konsenze v otázke rozširovania na
základe konsolidácie, podmienenosti a komunikácie a kapacite EÚ integrovať nových členov.
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B. Integračná kapacita EÚ: inštitucionálne opatrenia
Postupné rozširovanie predstavovalo podstatnú časť inštitucionálnych rokovaní vedúcich
k prijatiu Lisabonskej zmluvy. EÚ musela prispôsobiť svoje inštitúcie a rozhodovacie procesy
na príchod nových členských štátov a musela zabezpečiť, aby rozšírenie nebolo na úkor
účinnej a zodpovednej tvorby politiky. Lisabonskou zmluvou sa zaviedli podstatné zmeny
v zložení a činnosti hlavných inštitúcií EÚ. V niektorých týchto zmenách sa odzrkadlila potreba
udržateľného súboru pravidiel, ktoré netreba nanovo meniť pri každej vlne rozšírenia.
C. Proces
Krajina, ktorá si želá vstúpiť do EÚ, predloží svoju žiadosť Rade, ktorá požiada Komisiu
o stanovisko. Táto žiadosť sa oznámi Európskemu parlamentu. V prípade súhlasného stanoviska
Komisie môže Európska rada – jednomyseľne – rozhodnúť, že krajine udelí štatút kandidátskej
krajiny. Na základe odporúčania Komisie Rada jednomyseľne rozhodne o tom, či sa rokovania
začnú. Súbor právnych predpisov EÚ (acquis communautaire) je rozdelený do viac ako
30 politických kapitol. Komisia pred začatím samotných rokovaní vydá ku každej kapitole
tzv. správu o preverovaní. Rada na základe odporúčania Komisie jednomyseľne rozhoduje
o otvorení alebo neotvorení každej novej rokovacej kapitoly. Kedykoľvek sa usúdi, že sa
dosiahol uspokojivý pokrok, Komisia môže odporučiť „predbežné uzavretie“ kapitoly. Rada
potom znova jednomyseľne rozhodne. Po skončení rokovaní o všetkých kapitolách sa príslušné
podmienky – vrátane prípadných ochranných doložiek a prechodných opatrení – začlenia do
zmluvy o pristúpení medzi členskými štátmi EÚ a kandidátskou krajinou. Prístupovú zmluvu
možno podpísať len po súhlase Parlamentu a jednomyseľnom schválení Radou. Potom sa
predloží na ratifikáciu všetkým zmluvným stranám v súlade s ich ústavnými predpismi (t. j.
ratifikácia parlamentom alebo prostredníctvom referenda).

MINULÉ ROZŠÍRENIA

Krajina Členom od roku Osobitosti
Belgicko
Francúzsko
Nemecko
Taliansko
Luxembursko
Holandsko

1958 Pôvodní signatári Rímskej zmluvy z roku 1957.

Dánsko
Írsko
Spojené kráľovstvo

1973

Grécko 1981 Pristúpenie Grécka upevnilo demokraciu v krajine.
Portugalsko
Španielsko 1986 Toto rozšírenie upevnilo demokraciu v Portugalsku

a Španielsku.
Rakúsko
Fínsko
Švédsko

1995

Cyprus
Česká republika
Estónsko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva

2004

Toto rozšírenie zamerané na zjednotenie kontinentu po
páde Berlínskeho múru a rozpade Sovietskeho zväzu sa
začalo po rokovaní Európskej rady v decembri 1997.
Rokovania sa viedli samostatne s každou krajinou na
základe jednotného rokovacieho rámca.
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Malta
Poľsko
Slovensko
Slovinsko

Bulharsko
Rumunsko 2007

Tempo, ktorým Bulharsko a Rumunsko prijímali reformy,
im neumožnilo vstúpiť do EÚ v roku 2004. V kľúčových
oblastiach (reforma súdnictva, boj proti korupcii
a v prípade Bulharska aj boj proti organizovanému
zločinu) v rámci „mechanizmu spolupráce a overovania“
pokračuje monitorovanie pokroku po pristúpení.

Chorvátsko 2013

Prístupové rokovania s Chorvátskom sa uskutočnili na
základe prísnejších podmienok, ktoré zaviedla Európska
rada na základe „obnoveného konsenzu týkajúceho sa
rozširovania“ v decembri 2006.

ĎALŠIE ROZŠIROVANIE

A. Západný Balkán
Vzťahy s krajinami západného Balkánu sa rozvíjajú v rámci procesu stabilizácie a pridruženia,
ktorý sa začal v roku 1999. Vychádza z dvojstranných dohôd o stabilizácii a pridružení.
Pristúpenie Chorvátska k EÚ 1. júla 2013 je výraznou motiváciou pre ostatné krajiny v regióne.
Komisia na základe skúseností s Chorvátskom navrhla vo svojej stratégii rozširovania na
obdobie 2011 – 2012 ďalšie zlepšenia vo svojom prístupe k rokovaniam, ktorých súčasťou je
väčší dôraz na problematiku právneho štátu. To znamená, že už v počiatočnej fáze všetkých
budúcich rokovaní sa otvoria rokovacie kapitoly týkajúce sa reformy súdnictva a základných
práv (kapitola 23) a spravodlivosti, slobody a bezpečnosti (kapitola 24).
V súlade s týmto „novým prístupom“ bolo otvorenie kapitol 23 a 24 najvyššou prioritou v rámci
rokovaní s Čiernou Horou a následne so Srbskom. Obe tieto, ako aj ďalšie kapitoly sa otvorili
18. decembra 2013. V nadväznosti na oficiálny začiatok rokovaní so Srbskom, ku ktorému došlo
21. januára 2014, boli kapitoly 23 a 24 otvorené 18. júla 2016.
Rokovania s ostatnými dvoma kandidátskymi krajinami západného Balkánu ešte neboli
otvorené. V prípade bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktorá získala štatút
kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ v roku 2005, je to najmä v dôsledku sporu s Gréckom
o používanie názvu krajiny „Macedónsko“. Od roku 2009 Komisia sústavne odporúča otvoriť
rokovania. Komisia však vo svojich správach za roky 2015 a 2016 toto odporúčanie podmienila
pokračovaním plnenia politickej dohody z júna/júla 2015 (známej ako dohoda z Pržina)
a významným pokrokom vo vykonávaní naliehavých reformných priorít. Albánsko získalo
štatút kandidátskej krajiny v júni 2014 a aby sa rokovania mohli začať, musí ešte splniť päť
„kľúčových priorít“ vrátane vykonávania právnych predpisov o reforme systému súdnictva.
Bosna a Hercegovina a Kosovo sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami. Nedávno navrhnutý
„nový prístup“ k Bosne a Hercegovine s osobitným dôrazom na správu hospodárskych
záležitostí, umožnil, aby 1. júna 2015 nadobudla platnosť dohoda o stabilizácii a pridružení
s EÚ. Krajina predložila žiadosť o členstvo 15. februára 2016. Dňa 20. septembra Rada
požiadala Komisiu, aby k nej predložila svoje stanovisko, a 9. decembra 2016 Komisia
odovzdala svoj dotazník jej orgánom. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi (DSP) EÚ
a Kosovom, ktoré päť členských štátov EÚ neuznáva ako nezávislú krajinu, bola podpísaná
27. októbra 2015 a nadobudla platnosť 1. apríla 2016. Dňa 9. novembra bol prijatý európsky
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program reforiem na najbližších 12 až 18 mesiacov. Kosovo vedie tiež dialóg so Srbskom
zameraný na normalizáciu vzájomných vzťahov.
B. Turecko
Turecko požiadalo o členstvo v roku 1987 a bolo vyhlásené za kandidátsku krajinu v roku 1999.
Rokovania sa začali v roku 2005. Osem kapitol je zablokovaných a žiadna kapitola sa predbežne
neuzavrie, pokým Turecko nebude uplatňovať „dodatkový protokol k Ankarskej dohode
o pridružení“ na Cyprus. S otvorením ďalších kapitol vyjadrili nesúhlas jednotlivé členské štáty
EÚ. Komisia v máji 2012 odštartovala tzv. pozitívny program s Tureckom, aby tak oživila
obojstranné vzťahy. Po stave nečinnosti trvajúcom viac ako tri roky bola v novembri 2013
otvorená nová rokovacia kapitola týkajúca sa regionálnej politiky a koordinácie štrukturálnych
nástrojov. Ďalšia kapitola (o hospodárskej a menovej politike) bola otvorená 14. decembra
2015 ako priamy výsledok zasadnutia EÚ – Turecko z 29. novembra 2015. Turecko a EÚ
18. marca 2016 opäť potvrdili svoj záväzok vykonávať spoločný akčný plán s cieľom zastaviť
prílev nelegálnych migrantov do EÚ, ako aj oživiť prístupový proces. Takisto sa dohodlo, že
sa zrýchli proces liberalizácie vízovej povinnosti. 30. júna 2016 bola otvorená ďalšia rokovacia
kapitola (o finančných a rozpočtových ustanoveniach). S ohľadom na dramatické zhoršenie
fungovania právneho štátu po pokuse o puč, ktorý sa odohral v júli 2016, prijal Parlament
24. novembra uznesenie, v ktorom vyzval na dočasné pozastavenie prebiehajúcich rokovaní
o pristúpení Turecka. Svoju pozíciu pripomenul vo svojom uznesení z júla 2017 o Turecku.
C. Island
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009 a rokovania sa začali v júni 2010. Island ako
dobre fungujúca demokracia a člen Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v rokovaniach
s EÚ rýchlo napredoval. Po všeobecných voľbách v roku 2013 však nastúpila nová vláda, ktorá
prístupové rokovania zmrazila. V marci 2015 vláda požiadala EÚ, aby Island viac nepovažovala
za kandidátsku krajinu, avšak bez toho, aby žiadosť o členstvo oficiálne stiahla.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Podľa článku 49 ZEÚ musí Parlament udeliť súhlas s každým novým pristúpením k EÚ.
Parlament má takisto významné slovo pri finančných aspektoch pristúpenia: podľa Lisabonskej
zmluvy je súhlas Parlamentu potrebný na prijatie viacročného finančného rámca (VFR).
Tieto rozpočtové právomoci mu umožňujú priamo ovplyvňovať sumy vyčlenené na nástroj
predvstupovej pomoci (IPA).
Parlamentný Výbor pre zahraničné veci, ktorý vymenúva stálych spravodajcov pre kandidátske
a potenciálne kandidátske krajiny, si pravidelne vymieňa názory s komisárom zodpovedným
za rokovania o rozšírení, vysokopostavenými vládnymi úradníkmi, odborníkmi a zástupcami
občianskej spoločnosti. Parlament vyjadruje svoje pozície v podobe každoročných uznesení
reagujúcich na najnovšie správy Komisie o jednotlivých krajinách. Politiku takisto formujú
jeho uznesenia o stratégii rozširovania EÚ. V neposlednom rade Parlament udržiava pravidelné
dvojstranné vzťahy s parlamentmi kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín, a to
prostredníctvom svojich delegácií, ktoré so svojimi náprotivkami diskutujú o otázkach, ktoré
sú relevantné pre proces pristúpenia k EÚ.
André De Munter
09/2017
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