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ROZŠIROVANIE ÚNIE

Chorvátsko sa 1. júla 2013 stalo 28. členským štátom Európskej únie. Odvtedy
k EÚ nepristúpila žiadna iná krajina a Spojené kráľovstvo z nej 31. januára 2020
vystúpilo. Prístupové rokovania a kapitoly boli otvorené s Čiernou Horou, so Srbskom
a s Tureckom. Albánsko a Severné Macedónsko začali prístupové rokovania
v júli 2022. Bosna a Hercegovina a Kosovo sú potenciálnymi kandidátskymi
krajinami. V júni 2022 udelila EÚ štatút kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku
(5.5.6).

PRÁVNY ZÁKLAD

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

— V článku 2 ZEÚ 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 jej spoločné
hodnoty 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,
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— 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 týkajúcom sa
rozširovania“ na základe „konsolidácie, podmienenosti a komunikácie“ a kapacity EÚ
integrovať nových členov.
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 každom ďalšom rozšírení.
C. Proces
Krajina, ktorá chce 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 – opäť
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 nových rokovacích kapitol. 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 pristupujúcou 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 1973
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Írsko
Spojené
kráľovstvo[1]

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
Malta
Poľsko
Slovensko
Slovinsko

2004

Toto rozšírenie, ktorého cieľom bolo opätovné
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.

Bulharsko
Rumunsko 2007

Tempo, ktorým Bulharsko a Rumunsko prijímali
reformy, neumožnilo týmto krajinám vstúpiť do EÚ
v roku 2004. V kľúčových oblastiach (reforma
súdnictva, boj proti korupcii a v prípade Bulharska
aj boj proti organizovanému zločinu) bol zavedený
„mechanizmus spolupráce a overovania“ na
monitorovanie pokroku po pristúpení.

Chorvátsko 2013

Prístupové rokovania s Chorvátskom podliehali
prísnejším podmienkam, ktoré stanovila 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), ktoré sú uzatvárané ako posledné. Tento prístup

[1]Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ 31. januára 2020 (o 23.00 h UTC).
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bol opätovne potvrdený a posilnený v oznámení Komisie z 5. februára 2020 s názvom
Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný
Balkán, ktorým sa zaviedla revidovaná metodika rozširovania o západný Balkán. Je tiež
neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho a investičného plánu pre západný Balkán,
ktorý bol zverejnený ako súčasť balíka opatrení Komisie na rok 2020, ktorý sa týka
rozširovania.
Ruská útočná vojna voči Ukrajine a rozhodnutie EÚ z júna 2022 udeliť Ukrajine
a Moldavsku štatút kandidátskej krajiny takisto podnietili diskusiu o urýchlení procesu
integrácie kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín západného Balkánu
do EÚ.
Do dnešného dňa sa otvorilo všetkých 33 preverovaných rokovacích kapitol s Čiernou
Horou, ale len tri boli predbežne uzavreté. Srbsko otvorilo 22 z 35 rokovacích kapitol,
z ktorých dve boli predbežne uzavreté.
V júni 2018 schválila Rada prípadné otvorenie prístupových rokovaní so Severným
Macedónskom, ako aj s Albánskom v júni 2019, za predpokladu, že budú splnené
nevyhnutné podmienky. V marci 2020 napokon dala zelenú začatiu prístupových
rokovaní s oboma krajinami (v prípade Albánska s niekoľkými podmienkami).
Komisia v júli 2020 predložila členským štátom návrhy rokovacích rámcov, ktoré ako
prvé zohľadňujú „revidovanú metodiku rozširovania o západný Balkán“. Prístupové
rokovania so Severným Macedónskom a s Albánskom sa formálne začali v júli 2022
po dlhých prieťahoch, ktoré boli spôsobené najmä nezhodami medzi Severným
Macedónskom a Bulharskom týkajúcimi sa identity, jazyka a histórie
Bosna a Hercegovina (BIH) a Kosovo sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami.
V prípade BIH umožnila zmena zamerania na správu hospodárskych záležitostí, aby
1. júna 2015 nadobudla platnosť dohoda o stabilizácii a pridružení s EÚ. BIH predložila
žiadosť o členstvo 15. februára 2016. V máji 2019 Komisia uverejnila svoje stanovisko,
ktoré zahŕňa zoznam 14 kľúčových priorít a vychádza z odpovedí BIH na rozsiahly
dotazník. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom nadobudla platnosť
1. apríla 2016. Kosovo taktiež vedie dialóg so Srbskom, ktorý sprostredkúva EÚ a ktorý
by mal viesť k právne záväznej komplexnej dohode o normalizácii ich vzťahov, čo je
nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú integráciu Srbska aj Kosova do EÚ.
B. Turecko
Turecko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 1987 a bolo vyhlásené za kandidátsku
krajinu v roku 1999. Rokovania sa začali v októbri 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. Po stave nečinnosti trvajúcom
viac ako tri roky bola v novembri 2013 otvorená nová rokovacia kapitola. Ďalšia
kapitola bola otvorená o viac ako dva roky neskôr, v decembri 2015. Turecko a EÚ
18. marca 2016 opäť potvrdili svoj záväzok vykonávať spoločný akčný plán s cieľom
zastaviť prílev neregulárnych migrantov do EÚ a oživiť prístupový proces. Tento krok
viedol k otvoreniu ďalšej kapitoly v júni 2016, čím sa celkový počet otvorených kapitol
zvýšil na 16 z 35, pričom jedna bola predbežne uzavretá. Vzhľadom na dramatické
zhoršenie fungovania právneho štátu v Turecku, najmä v nadväznosti na pokus

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk


Informačné listy o Európskej únii - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

o prevrat v júli 2016, je prístupový proces s Tureckom de facto zmrazený. Vzťahy
medzi EÚ a Tureckom ďalej zhoršili rozhodnutia Turecka v oblasti zahraničnej politiky,
jeho jednostranné opatrenia vo východnom Stredozemí a jeho presadzovanie riešenia
cyperskej otázky v podobe „dvoch štátov na jednom ostrove“.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Podľa článku 49 ZEÚ musí Parlament udeliť súhlas s každým novým pristúpením
k EÚ. Má takisto významné slovo pri finančných aspektoch pristúpenia: tieto rozpočtové
právomoci mu umožňujú priamo ovplyvňovať sumy vyčlenené na nástroj predvstupovej
pomoci (IPA).
Parlamentný Výbor pre zahraničné veci vymenúva stálych spravodajcov pre
všetky kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny. Parlament vyjadruje svoje
pozície k rozširovaniu v podobe každoročných uznesení, ktorými reaguje na
najnovšie výročné správy Komisie o jednotlivých krajinách. Uľahčuje zbližovanie
politických strán v Severnom Macedónsku a Srbsku. V neposlednom rade udržiava
pravidelné dvojstranné vzťahy s parlamentmi všetkých kandidátskych a potenciálnych
kandidátskych krajín, a to prostredníctvom svojich delegácií, ktoré by sa so svojimi
náprotivkami mali stretávať v priemere dvakrát ročne.

André De Munter
10/2022
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