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držav v Evropski uniji
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9. aprila 2003 je Evropski parlament z veliko večino podprl 

peto širitev Evropske unije. Eden od pogojev za širitev je bilo prav 

soglasje Parlamenta.

16. aprila 2003 so bile na zasedanju Evropskega sveta v 

Atenah podpisane pogodbe o pristopu k Evropski unij.  

1. maja 2004, manj kot petnajst let po padcu berlinskega 

zidu, bo v Evropsko unijo vstopilo deset novih držav: Ciper,

Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška

in Slovenija. 

Evropska unija bo namesto sedanjih 15 štela 25 članic, skupno 

število prebivalcev pa bo zraslo s 380 milijonov na 455 milijonov. 

Leta 2007 se bosta petindvajseterici predvidoma pridružili še 

Bolgarija in Romunija. Tudi Turčija je bila uradno priznana kot 

država kandidatka.

V Evropsko unijo lahko vstopi vsaka evropska država, ki spoštuje 

človekove pravice in pravice manjšin, ima trdno tržno gospodar-

stvo, ki lahko uspešno tekmuje na enotnem trgu Evropske unije, in 

je zmožna prenesti evropske zakone v svojo zakonodajo. 
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Mir, svoboda in demokracija
Predsednik Evropskega parlamenta Pat Cox je bližajočo se širitev 

Evropske unije pospremil z naslednjimi mislimi: »Širitev EU je 

krona političnih prizadevanj današnje generacije Evropejcev. 

Razdvojenost je beseda, ki sodi na pokopališče evropske 

zgodovine. S prižigom zelene luči širitvi se je Evropski parlament 

odločil, da naredi konec razklani Evropi 20. stoletja in na 

stežaj odpre vrata Evropi 21. stoletja, utemeljeni na skupnih 

vrednotah njenih držav.« 

V osrčju teh vrednot so mir, svoboda, demokracija, spoštovanje 

človekovih pravic in pravic manjšin, gospodarski in družbeni 

razvoj in združenost v različnosti.

Večja blaginja
Priprave na širitev so se državam kandidatkam že dodobra 

obrestovale. Te države namreč že nekaj let zaporedoma dosegajo 

približno štiriodstotno letno gospodarsko rast.

Povečanje enotnega evropskega trga za več kot 75 milijonov 

novih potrošnikov bo vsem državljanom EU prineslo večjo 

blaginjo, hkrati pa okrepilo politično stabilnost na stari celini. 

Petindvajseterica bo imela v svojih rokah približno 27 % 

celotnega svetovnega premoženja, s čimer se bo postavila ob 

bok Združenim državam Amerike (31 %) in pustila za seboj 

Japonsko (14 %) in Rusijo (5,5 %).
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Čeprav statistični podatki ne povedo vsega, se je treba zavedati 

dejstva, da je v obdobju med 1991 in 2002 bruto družbeni 

dohodek na prebivalca v Grčiji, Španiji, na Portugalskem in 

Irskem, ki je ob njihovem vstopu v Unijo močno zaostajal za 

takratnim povprečjem Skupnosti, rasel več kot dvakrat hitreje od 

povprečnega bruto družbenega dohodka na prebivalca Evropske 

unije kot celote. 

Od leta 1989 deluje kar nekaj programov, ki so bili državam 

kandidatkam v veliko pomoč pri njihovih pripravah na vstop v 

EU. Namen teh programov je povečati učinkovitost javnih 

uprav, posodobiti zakonodajo, financirati regionalni in 

podeželski razvoj, vlagati v okolje in prometno infrastrukturo 

ter olajšati postopno vključevanje teh držav v različne politike 

Evropske unije.

Za obdobje od 2004 do 2007 namenja evropski proračun novim 

članicam več kot 40 milijard evrov, vendar pa države sredstev 

ne bodo le prejemale, temveč bodo v skupni proračun tudi 

prispevale. V veliko podporo jim bo predvsem Evropski sklad za 

regionalni razvoj, čigar sredstva so namenjena podpovprečno 

razvitim regijam. Prednosti članstva pa ni mogoče gledati zgolj 

skozi prizmo denarja: ključnega pomena bosta namreč politična 

in gospodarska dinamičnost, ki jo bo Evropski uniji kot celoti 

prinesel vstop novih držav.

6



Višja kakovost življenja
S svojo zavezanostjo miru in spoštovanju človekovih pravic, 

z bojem proti organiziranemu kriminalu in terorističnim 

grožnjam, razširjanjem območja prostega pretoka blaga, oseb, 

storitev in kapitala ter uvajanjem strogih standardov na področju 

zaščite okolja, zdrave prehrane in jedrske varnosti Evropska 

unija veliko prispeva k izboljšanju kakovosti življenja 

v prihodnjih državah članicah.

Kulturna raznolikost
Kulturna raznolikost je na seznamu vrednot Evropske unije 

uvrščena visoko. Združenost v različnosti daje njenim državam 

dodatno moč in zagon. Evropska unija vse svoje odločitve 

sprejema demokratično in na podlagi skupnega dogovora.
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Evropska unija ima za seboj več kot petdesetletno zgodovino. 

Leta 1952 so jo ustanovile Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, 

Nemčija in Nizozemska, ki so se jim leta 1973 pridružile Danska, 

Irska in Velika Britanija. Tem je leta 1981 sledila Grčija, pet let 

kasneje pa še Španija in Portugalska. Avstrija, Finska in Švedska 

so postale članice leta 1995. Prvega maja 2004 bo Evropska unija 

že petič pozdravila nove države članice.

Področne politike Evropske unije so postopoma začele zajemati 

vse več skupnih interesov. Prvotno gospodarsko in trgovinsko 

sodelovanje se je razširilo na skupno zunanjepolitično delovanje 

in sodelovanje na področju obrambe, na pravosodno in policijsko 

sodelovanje in nenazadnje tudi na področje človekovih pravic.

Danes večina novih zakonov, ki jih sprejmejo države članice, 

temelji na evropskih odločitvah. Vendar se Evropska unija drži 

zlatega pravila, da ukrepa samo takrat, ko lahko države članice s 

skupnimi močmi dosežejo več, kot če bi delovale vsaka zase. 

Da bi zagotovila ustrezno delovanje tudi po  širitvi, predlaga 

Evropska unija sprejetje evropske ustave.
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Bolj ko se je Evropa združevala, bolj se je povečeval vpliv 

Evropskega parlamenta. Ta ima danes v Evropski uniji zelo 

podobne pristojnosti kot nacionalni parlamenti. Evropski 

parlament sprejema evropske zakone skupaj s Svetom EU in s 

tem neposredno vpliva na interese Evropejcev. To je dober 

razlog za udeležbo na volitvah.

Poslanci Evropskega parlamenta imajo petletni mandat in se 

združujejo glede na svoje politično prepričanje in ne na podlagi 

nacionalnosti. Trenutno je v Evropskem parlamentu sedem 

poslanskih skupin in nekaj neodvisnih poslancev. Parlament 

deluje v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Teh je sedaj 11, 

po širitvi leta 2004 pa jih bo 20.

Evropski parlament je prizorišče razprav in odločanja, kjer se 

v demokratičnem duhu soočajo nacionalno občutljiva politična 

vprašanja. Parlament je nekakšen laboratorij za preizkušanje 

evropskega javnega mnenja.
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732 poslancev



Po podpisu pristopnih pogodb aprila 2003 je Evropski parlament 

v svoje vrste sprejel 162 opazovalcev. Ti so predstavniki 

parlamentov držav, ki bodo 1. maja 2004 vstopile v Evropsko 

unijo. Opazovalci se že udeležujejo parlamentarnih zasedanj in 

sodelujejo v razpravah parlamentarnih odborov in poslanskih 

skupin, ki jim pripadajo.

Junija 2004 bodo državljani novih držav članic, takrat 

že državljani Evropske unije, prvič izvolili svoje poslance 

v Evropski parlament.

Evropski parlament, ki trenutno šteje 626 poslancev, bo imel 

takrat 732 poslancev – 162 jih bo iz novih držav članic.

Evropski parlament junija 2004

 število sedežev

Poljska 54

Madžarska 24

Češka 24

Slovaška 14

Litva 13

Latvija 9

Slovenija 7

Ciper 6

Estonija 6

Malta 5
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Evropski parlament sprejema proračun Evropske unije, skupaj 

s Svetom EU pa tudi večino evropskih zakonov. Parlament torej 

igra pomembno vlogo pri sprejemanju številnih odločitev, 

ki se neposredno dotikajo vsakdanjega življenja Evropejcev.

Evropski svet, ki ga sestavljajo vodje držav in vlad in predsednik 

Evropske komisije, odloča o političnih usmeritvah Unije v 

okviru rednih srečanj. 

Evropska komisija pripravlja predloge zakonov in skrbi za 

izvajanje sprejetih politik. Njeni člani, evropski komisarji, 

imajo petletni mandat, so neodvisni pri opravljanju svojih nalog 

in ne smejo niti zahtevati niti sprejemati navodil od posameznih 

vlad ali drugih organov. Delovanje Komisije nadzira Evropski 

parlament, ki lahko v primeru nepravilnosti Komisiji izglasuje 

nezaupnico.

Sodišče Evropskih skupnosti

Zagotavlja pravilno tolmačenje in dosledno izvajanje evropskega 

pravnega reda in ima pravico kaznovati kršitelje.
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