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Tomorrow’s Europe of 25 9. apríla 2003 vyjadril Európsky parlament  veľkou väčšinou 

hlasov súhlas, potrebný k piatemu rozšíreniu Európskej únie.

16. apríla 2003 sa v Európskej rade v Aténach podpísali zmluvy 

o vstupe. 

Neprešlo ani pätnásť rokov od pádu Berlínskeho múru a desať 

nových štátov: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, 

Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko vstúpi do 

Európskej únie.

Európska únia sa teda rozšíri  z pätnástich na dvadsaťpäť 

členských štátov a z 380 na 455 miliónov obyvateľov. 

V roku 2007 pribudne k dvadsiatim piatim štátom Bulharsko 

a Rumunsko. Turecko bolo oficiálne uznané ako kandidátsky štát.

Každý kandidát, ktorý vstupuje do Európskej únie musí byť 

demokratickým štátom, ktorý rešpektuje ľudské práva a práva 

menšín, má životaschopnú a v únii konkurencieschopnú 

trhovú ekonomiku a je schopný zaradiť do svojej legislatívy 

európske zákony. 
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Zajtra nás bude dvadsaťpäť



Tomorrow’s Europe of 25 Za mier, slobodu a demokraciu
Tak ako povedal prezident Európskeho parlamentu Pat Cox, 

„rozšírenie znamená zavŕšenie politického úspechu tejto 

generácie Európanov. (...) Rozdelenie – to je slovo, ktoré musí 

patriť do minulosti Európy. Európsky parlament dal zelenú 

pre rozšírenie, a tým rozhodol o ukončení neľudskej  etapy 

rozdelenej Európy dvadsiateho storočia a otvára brány Európe 

21. storočia, ktorá bude založená na spoločných hodnotách“. 

K týmto hodnotám patrí: mier, sloboda, demokracia, 

spravodlivosť, rešpektovanie ľudských práv a práv menšín, 

ekonomický a sociálny pokrok a zjednotenie pri akceptovaní 

rozdielnych kultúr.

Za väčšiu prosperitu
Už perspektíva rozšírenia má konkrétne dopady na kandidátske 

krajiny. Za posledné roky dosiahli v týchto krajinách ekonomický 

nárast takmer o 4% za rok.

V roku 2004 vstúpi na európsky trh viac ako 75 miliónov nových 

spotrebiteľov, čo prospeje rozkvetu každého  členského štátu, 

a tým aj politickej stabilite kontinentu. Dvadsaťpäť štátov 

predstavuje 27% svetového bohatstva (Spojené štáty americké: 

31%, Japonsko: 14%, Rusko: 5,5%). 
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Pripojiť sa k  Európskej únii



Hoci štatistika nie je vždy pravdou, nemalo by sa zabúdať, 

že v období od roku 1991 do roku 2002, príjem na jedného 

obyvateľa v Španielsku, Grécku, Írsku a Portugalsku, ktorý bol 

výrazne nižší ako priemer v Spoločenstve v období prijímania 

týchto krajín, vzrástol minimálne dvakrát rýchlejšie ako príjem 

na obyvateľa v Európskej únii. Znamená to teda, že prijatie 

prinieslo ich hospodárstvu okamžitú stimuláciu. 

Od roku 1989 existuje niekoľko programov zameraných na 

prípravu nových členských štátov na vstup do Európskej 

únie. Tieto programy sa týkajú  posilnenia ich administratívy, 

prispôsobenia legislatívy, financovania regionálneho 

a vidieckeho rozvoja, investovania do životného prostredia 

a dopravy a majú umožniť aj ich progresívnu integráciu do 

rôznych politických smerov v Európskej únii. 

V období od roku 2004 do roku 2006 sa zvýši  európsky 

rozpočet o viac ako 40  miliárd EUR v prospech 10 nových 

členských štátov. Finančná pomoc pre regióny, ktoré sú viditeľne 

zaostalejšie v  ich rozvoji v porovnaní s európskym priemerom, 

sa bude poskytovať najmä z Európskeho fondu pre regionálny 

rozvoj. Týchto 40 miliárd predstavuje ročne okolo 3% z ich 

hrubého domáceho produktu (HDP). Avšak výhody z prijatia 

do Európskej únie sa neprejavujú iba v rozpočte: určujúcim 

faktorom bude politická a hospodárska dynamika, ktorá sa 

vytvára členstvom v Európskej únii.
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Za kvalitu života
Európska únia prispeje k zlepšeniu kvality života v budúcich 

členských štátoch tým, že bude garantovať mier a rešpektovanie 

ľudských práv, bude viesť boj s vysokou kriminalitou 

a teroristickými hrozbami, vytvorí široký priestor pre slobodu 

pohybu a zavedie do platnosti prísne normy pre životné 

prostredie, potravinovú a jadrovú bezpečnosť. 

Za väčšiu kultúrnu voľbu
Projekt európskeho spoločenstva berie do úvahy rozdielnosť 

kultúr. Spojenie odlišných kultúr umožní štátom Európskej únie, 

aby sa stali silnejšími. Rozhodnutia sa prijímajú demokratickým 

spôsobom a sú predmetom rozsiahlych rokovaní.



Tomorrow’s Europe of 25 Dejiny Európskej únie majú viac ako 50 rokov. Na ich začiatku 

boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko 

a Holandsko. Potom sa Európska únia rozšírila v roku 1973 o 

Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, v roku 1981 o Grécko, 

v roku 1986 o Španielsko a Portugalsko, v roku 1995 o Rakúsko, 

Fínsko a Švédsko. 

V priebehu času postupne zosilneli politické smery v Európskej 

únii. Rozšírili sa vo všetkých oblastiach, počnúc tvrdým 

ekonomickým a obchodným základom až do sféry politiky a 

obrany, súdnictva a polície ako i ľudských práv.

Dnes vychádza väčšina zákonov v členských štátoch z  

európskych rozhodnutí. Európska únia si však ukladá jedno 

zlaté pravidlo: Európska únia koná iba tam, kde je účinnejšia, 

ako keby konal každý z členských štátov osobitne. Garanciou 

jej dobrého fungovania, aj keď bude mať 25 členských štátov, 

bude prijatie ústavy Európskej únie.
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50 rokov Európy



Tomorrow’s Europe of 25 Ako napredovalo budovanie Európskeho spoločenstva, tak 

narastali právomoci Európskeho parlamentu. Parlament má 

dnes v Európskej únii také právomoci, ktoré sú veľmi podobné 

právomociam, ktoré vykonáva národný parlament v štáte. 

Spolu s Radou ministrov schvaľuje európske zákony. Európsky 

parlament má vplyv na bezprostredné záujmy Európanov: dobrý 

dôvod zúčastniť sa volieb.

 

Europoslanci nezasadajú podľa národností, ale v politických 

skupinách. Od roku 1979 sa volia každých päť rokov. V súčasnosti 

má Európsky parlament sedem politických skupín a niekoľkých 

nezávislých poslancov. Rokuje vo všetkých oficiálnych jazykoch 

Európskej únie: dnes v jedenástich, od roku 2004 v dvadsiatich.

Európsky parlament, to je miesto, kde sa diskutuje a rozhoduje, 

a kde sa demokraticky konfrontujú citlivé politické a národné 

otázky. Je to tiež laboratórium pre verejnú európsku mienku.
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Európsky parlament: 
v mene demokracie



Tomorrow’s Europe of 25 Hneď po podpísaní Dohôd o vstupe, v máji 2003, prijal 

Európsky parlament 162 pozorovateľov, zástupcov národných 

parlamentov tých členských štátov, ktoré v roku 2004 pristúpia 

do Európskej únie. Národní poslanci sa zúčastňujú zasadnutí 

Európskeho parlamentu a tiež diskusií parlamentných komisií a 

politických zoskupení, ku ktorým patria.

V júni 2004, si občania nových členských štátov, ktorí sa zároveň 

stanú občanmi Európskej únie, zvolia svojich poslancov do 

Európskeho parlamentu.

Európsky parlament, ktorý má už dnes 626 poslancov, 

ich bude mať teda 732, z toho bude 162 poslancov z nových 

členských štátov.

Európsky parlament v júni 2004

                                              Počet kresiel

Poľsko                                            54

Maďarsko                                     24

Česká republika                        24

Slovensko                                    14

Lithuania                                      13

Litva                                                  9

Slovinsko                                        7

Cyprus                                              6

Estónsko                                         6

Malta                                                5
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Od roku 2004 bude mať 
Európsky parlament 732 členov



Tomorrow’s Europe of 25 Európsky parlament prijíma s  Radou ministrov väčšinu 

európskych „zákonov“. Schvaľuje rozpočet. Európsky parlament, 

volený na päť rokov, má zodpovednosť za zložité rozhodnutia, 

ktoré ovplyvňujú každodenný život Európanov. 

Európska rada, ktorej členmi sú prezidenti alebo predsedovia 

vlád a prezident Európskej komisie, pravidelne rozhoduje na 

summitoch o politike smerníc Únie. Podáva správy Európskemu 

parlamentu, ktorý mu dáva odporúčania.

Európska komisia dáva podnety na európske „právo“ a bdie nad 

tým, aby sa dodržiavali dohodnuté politické kurzy. Obnovuje 

sa každých päť rokov. Európski komisári sú nezávislí. Parlament 

kontroluje činnosť Komisie a môže jej vysloviť nedôveru.

Súdny dvor Európskej únie dbá na to, aby sa dodržiavali právo 

a nariadenia Spoločenstva. Má právomoc trestného opatrenia. 
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Európska únia a jej inštitúcie


