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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o institucionálních aspektech schopnosti Evropské unie začlenit nové členské státy
(2006/2226(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v červnu 1993 v Kodani, 
v červnu 2003 v Soluni a v červnu 2005 a červnu 2006 v Bruselu,

– s ohledem na Strategický dokument o rozšíření 2005, vypracovaný Komisí 
(KOM(2005)0561),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2006 k zahájení jednání s Tureckem2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 k období reflexe: struktura, témata a 
kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2006 ke Strategickému dokumentu o 
rozšíření 20054, vypracovanému Komisí,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2006 k dalším krokům v období reflexe a 
analýzy budoucnosti Evropy4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2006 k pokroku Turecka na cestě 
k přistoupení5,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci a Rozpočtového výboru (A6-0000/2006),

vzhledem k tomu, že

A. Evropská rada na svém zasedání v červnu 2003 nabídla zemím západního Balkánu jasnou 
evropskou perspektivu s tím, že konečným cílem je členství v Unii (agenda ze Soluně), 

B. Evropská rada na zasedání v červnu 2005 potvrdila svůj závazek k plnému uplatňování 

  
1 Úř.věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Úř.věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
3 Přijaté texty, P6_TA(2006)0027.
4 Přijaté texty, P6_TA(2006)0263.
5 Přijaté texty, P6_TA(2006)0381.
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agendy ze Soluně a v červnu 2006 potvrdila svůj záměr dodržet stávající závazky 
v oblasti rozšíření učiněné zemím jihovýchodní Evropy, přičemž zdůraznila potřebu 
zajistit, aby Unie „byla po rozšíření politicky, finančně a institucionálně funkční“,

C. Rada oficiálně zahájila přístupová jednání s Tureckem a Chorvatskem dne 3. října 2005,

D. Evropská rada na svém zasedání v prosinci 2005 udělila Bývalé jugoslávské republice 
Makedonii status kandidátské země,

E. plnění všech kodaňských kritérií bylo od r. 1993 základem pro přistoupení k EU, a tak by 
tomu mělo být i v případě přistoupení v budoucnu,

F. kodaňská kritéria jako důležitý faktor zmiňují rovněž „schopnost Unie absorbovat nové 
členy při zachování tempa evropské integrace“,

G. ve stále větší míře se ve vztahu k rozšíření následujícímu po přistoupení Bulharska 
a Rumunska diskutuje o institucionální kapacitě Unie začlenit nové členské státy,

H. Evropská rada bude na svém zasedání v prosinci 2006 diskutovat o „všech aspektech 
dalšího rozšiřování, např. schopnosti Unie absorbovat nové členy a dalších způsobech 
zlepšování kvality procesu rozšíření na základě doposud nashromážděných pozitivních 
zkušeností“

I. na tomtéž zasedání Evropská rada prohlásila, že „tempo rozšiřování musí zohledňovat 
absorpční kapacitu Unie“

J. vzhledem k této diskusi Evropská rada vyzvala Komisi, aby spolu s výročními zprávami 
o rozšíření a předvstupním procesu předkládala zprávu o „všech závažných aspektech 
vztahujících se k absorpční kapacitě Unie“,

K. tato zpráva by se měla „také zabývat otázkou, jak rozšiřování v současnosti vnímají 
občané a jak je budou vnímat v budoucnu, a měla by vzít v potaz potřebu proces 
rozšiřování dostatečně vysvětlit veřejnosti v rámci Unie“,

L. pojem integrační kapacity s sebou nese výzvu přizpůsobit EU tak, aby byla schopna 
pojmout nové členy; tato výzva zůstává v současnosti nevyřešena poté, co byla ve Francii 
a Nizozemsku odmítnuta Ústavní smlouva,

M. probíhá debata o tzv. absorpční kapacitě Unie v kontextu budoucího rozšíření,

N. předseda Komise před Evropským parlamentem prohlásil, že věří, že jakémukoli dalšímu 
rozšíření by mělo předcházet dosažení nového institucionálního uspořádání, a vyjádřil 
naději, že tohoto institucionálního uspořádání, stanoveného Evropskou radou v červnu 
2006, lze dosáhnout do konce r. 2008, což by Unii umožnilo respektovat své závazky 
vůči zemím, jimž otevřela perspektivu členství,
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1. upozorňuje, že rozšíření Unii posílilo, podpořilo její hospodářský růst, upevnilo její roli 
ve světě a podnítilo vývoj nových politik EU;

2. připomíná, že pojem „absorpční kapacita“ se formálně objevil poprvé v r. 1993, kdy 
Evropská rada na svém zasedání v Kodani uznala, že vedle politických a ekonomických 
kritérií, které musí kandidátské země splnit před přistoupením k Unii, rovněž „schopnost 
Unie absorbovat nové členy při zachování tempa evropské integrace“ představuje 
„důležitý faktor v obecném zájmu jak Unie, tak kandidátských zemí“;

3. připomíná, že každé rozšíření Unie přineslo změny v jejím institucionálním, politickém a 
finančním rámci;

4. shledává, že termín „absorpční kapacita“ nevyjadřuje odpovídajícím způsobem 
myšlenku, kterou se snaží vyjádřit, jelikož EU žádným způsobem své členy neabsorbuje, 
a proto navrhuje, aby bylo toto vyjádření změněno na „integrační kapacita“, která věrně 
odráží zamýšlený význam;

5. zdůrazňuje, že „integrační kapacita“ není novým kritériem platným pro kandidátské 
země; odpovědnost za zlepšení „integrační kapacity“ spočívá na Unii, nikoli na 
kandidátských zemích;

6. domnívá se, že z pojmu „integrační kapacita“ vyplývá, že

- evropské instituce budou schopny účinně fungovat a přijímat rozhodnutí v souladu 
se svými specifickými postupy,

- finanční zdroje Unie budou po rozšíření dostačovat k přiměřenému financování jejích 
aktivit,

- Unie bude schopna úspěšně rozvíjet své politiky a dosahovat svých politických cílů;

7. domnívá se, že za účelem zajištění své integrační kapacity musí Unie učinit rozhodnutí 
ohledně rozsahu a podstaty reforem, které je zapotřebí provést před jakýmkoli dalším 
rozšířením; v tomto ohledu musí být vyhodnocena všechna stádia procesu rozšíření, 
přičemž se zohlední možný vliv, který budou mít nové členské země na její 
institucionální, finanční a rozhodovací schopnosti;

8. připouští, že před Unií v současnosti stojí úkol dostát závazkům vůči zemím jihovýchodní 
Evropy, ačkoli institucionální, finanční a politická struktura Unie doposud nedosahuje 
vyhovující úrovně pro další rozšíření a je potřeba ji zlepšit, 
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9. zdůrazňuje, že za účelem zajištění řádného fungování Unie a její schopnosti přijímat 
rozhodnutí si jakékoli další rozšíření vynutí následující institucionální reformy:

a) přijetí nového systému hlasování kvalifikovanou většinou, který zvyšuje schopnost 
Rady přijímat rozhodnutí;

b) výrazné rozšíření záležitostí, kterých se hlasování kvalifikovanou většinou týká;

c) výrazné rozšíření účasti Evropského parlamentu na rozhodování, a to naroveň Radě;

d) úprava systému rotace předsednictví Evropské rady a Rady;

e) vznik postu ministra zahraničních věcí;

f) změna ve složení Komise, ke které musí v každém případě dojít po přistoupení 
27. členského státu, a to podle již účinných opatření; 

g) posílení role předsedy Komise i jeho/její demokratické legitimity prostřednictvím 
volby Evropským parlamentem; 

h) rozšíření soudní pravomoci Soudního dvora na všechny oblasti činností Unie, včetně 
sledování, jak jsou dodržována základní práva;

i) vytvoření mechanismů pro zapojení vnitrostátních parlamentů do kontroly činnosti 
Unie;

j) zlepšení opatření v oblasti pružnosti jako odpověď na zvýšenou možnost, že ne 
všechny členské státy jsou ochotny či schopny uplatňovat ve stejnou dobu určité 
politiky;

k) úprava postupu pro změnu Smluv tak, aby byl zjednodušen, zefektivněn a aby byl 
posílen jeho demokratický charakter a průhlednost;

l) potlačení „pilířové struktury“ a její nahrazení jedinou entitou, která by měla 
jednotnou strukturu a jednou právnickou osobu;

m) přijetí ustanovení umožňujícího členským státům z Evropské unie vystoupit;

n) jasná definice hodnot, na kterých je Unie založena, i jejích cílů;
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o) jasná definice kompetencí Unie a zásad, podle kterých se řídí její činnost a její 
vztahy s členskými státy;

p) posílení průhlednosti rozhodovacího procesu Unie, a to prostřednictvím veřejné 
kontroly činnosti Rady tehdy, kdy Rada jedná jako složka legislativního orgánu;

q) jasná definice a zjednodušení nástrojů, jimiž Unie vykonává své kompetence;

Další významná hlediska integrační kapacity

10. poukazuje na to, že vedle nezbytných institucionálních reforem si další rozšíření Unie 
vynutí změny také v jiných důležitých aspektech její struktury, jako například:

a) přezkoumání jejího finančního rámce, např. ohledně jejího systému financování, tak, 
aby jej přizpůsobila novým potřebám rozšířené Unie, přičemž bude stavět 
na rozsáhlém a vyčerpávajícím přezkumu finančního rámce 2007–2013, který je 
podle závěrů Evropské rady z prosince 2005 již naplánován na období 2008/2009;

b) redefinici několika svých politik, z nichž některé byly vytvořeny před 50 lety, tak, 
aby byly přizpůsobeny novým výzvám, kterým mnohem větší a různorodější Unie 
v globalizovaném světě čelí; 

c) posílení evropské politiky sousedství, jejímž cílem je poskytnout vhodný nástroj 
pro vybudování vzájemně výhodných vztahů se zeměmi, které by s EU pojilo 
„privilegované partnerství“, ale neměly by žádnou naději na přistoupení; 

11. zdůrazňuje důležitost toho, aby byl brán v potaz souhlas veřejnosti s rozšířením, 
a připomíná odpovědnost evropských politických vůdců za vysvětlení veřejnosti, jaké 
jsou cíle a společné výhody rozšíření a sjednocení Evropy;

12. opakuje však, že jakékoli rozhodnutí EU o přijetí nového členského státu je přijímáno 
demokratickým a zastupitelským způsobem, totiž prostřednictvím jednohlasného 
rozhodnutí všech členských států o zahájení i uzavření přístupových rozhovorů 
a ratifikace každé Smlouvy o přistoupení ze strany všech členských států v souladu 
s jejich příslušnými ústavními ustanoveními a prostřednictvím souhlasu Evropského 
parlamentu;

Závěry

13. potvrzuje svůj závazek k rozšíření jako historické příležitosti zajistit v Evropě mír, 
bezpečnost, stabilitu, demokracii a vládu zákona i hospodářský růst a prosperitu;

14. zdůrazňuje, že Unie musí být schopna včas přizpůsobit svou institucionální, finanční 
a politickou strukturu tak, aby nezapříčinila nečekaná zdržení v přistoupení 
kandidátských zemí jihovýchodní Evropy, jakmile bude prokázáno, že plní všechna 
kodaňská kritéria;
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15. potvrzuje, že Niceská smlouva nepředstavuje postačující základ pro další rozšíření;

16. potvrzuje svoji podporu Ústavní smlouvě, která již nabízí řešení většiny reforem, jež EU 
potřebuje, aby splnila své současné závazky ohledně rozšíření, a varuje, že jakákoli snaha 
podporovat postupné provádění částí ústavního balíčku opatření může podkopat globální 
kompromis, na němž je Ústavní smlouva postavena;

17. bere na vědomí harmonogram stanovený v červnu 2006 Evropskou radou ohledně hledání 
řešení ústavní krize nejpozději v průběhu druhého pololetí 2008;

18. potvrzuje svůj závazek co nejrychleji dosáhnout nového institucionálního uspořádání 
Evropské unie, a v každém případě dříve, než budou občané Unie vyzváni, aby odevzdali 
svůj hlas v evropských volbách v roce 2009;

°

° °

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám 
členských států, parlamentům a vládám Turecka, Chorvatska, Bývalé jugoslávské 
republiky Makedonie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, prozatímním 
institucím samosprávy v Kosovu a Misi Spojených národů v Kosovu.


