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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o inštitucionálnych aspektoch schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty
(2006/2226(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v júni 1993 v Kodani, 
v júni 2003 v Solúne a v júni 2005 a 2006 v Bruseli,

– so zreteľom na Strategický dokument Komisie o rozšírení 2005 (KOM(2005) 561),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre 
Európu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2006 o začatí rokovaní s Tureckom2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a 
rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2006 o strategickom dokumente o rozšírení
20054,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v období reflexie a 
analýze budúcnosti Európy5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o pokroku, ktorý dosiahlo Turecko 
na ceste k pristúpeniu6,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci 
a Výboru pre rozpočet (A6-0000/2006), 

keďže

A. Rada Európy v júni 2003 ponúkla krajinám západného Balkánu jasnú európsku 
  

1 Ú. v. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Ú. v. C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0027.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0096.
5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0263.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0381.
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perspektívu s konečným cieľom členstva v Únii (Solúnska agenda),

B. Rada Európy v júni 2005 znovu potvrdila svoj záväzok úplne realizovať Solúnsku agendu 
a v júni 2006 potvrdila zámer dodržať existujúce záväzky voči krajinám juhovýchodnej 
Európy týkajúce sa rozšírenia a súčasne zdôraznila, že je potrebné „zabezpečiť schopnosť 
Únie fungovať po rozšírení politicky, finančne a inštitucionálne“,

C. Rada 3. októbra 2005 oficiálne začala prístupové rokovania s Tureckom a Chorvátskom,

D. Rada Európy v decembri 2005 udelila štatút kandidátskej krajiny Bývalej juhoslovanskej 
republike Macedónsko,

E. splnenie všetkých kodanských kritérií predstavuje od roku 1993 základ pre pristúpenie k 
EÚ a zostane ním pre všetky budúce pristúpenia,

F. kodanské kritériá uvádzajú aj dôležitú „schopnosť Únie absorbovať nových členov 
a súčasne udržať tempo európskej integrácie“,

G. v súvislosti s rozšírením po pristúpení Bulharska a Rumunska sa vo zvýšenej miere 
diskutuje o inštitucionálnej schopnosti Únie integrovať nové členské štáty,

H. Rada Európy bude v decembri 2006 diskutovať „o všetkých aspektoch ďalšieho 
rozširovania vrátane schopnosti Únie absorbovať nových členov a ďalších spôsoboch 
zlepšenia kvality procesu rozširovania na základe dosiaľ získaných pozitívnych 
skúseností“,

I. Rada Európy na rovnakom zasadnutí konštatovala, že „tempo rozširovania musí 
zohľadniť absorpčnú schopnosť Únie“,

J. Rada Európy so zreteľom na uvedenú debatu vyzvala Komisiu, aby spolu s výročnou 
správou o rozširovaní a predvstupovom procese predložila správu „o všetkých 
relevantných aspektoch súvisiacich s absorpčnou schopnosťou Únie“,

K táto správa sa „zameria aj na súčasné a budúce vnímanie rozširovania občanmi 
a zohľadní potrebu uspokojivo verejnosti vysvetliť proces rozširovania v rámci Únie“,

L. pojem integračnej schopnosti zahŕňa úlohu prispôsobiť EÚ tak, aby dokázala prijať nové 
členské štáty; táto otázka stále nie je vyriešená z dôvodu odmietnutia Zmluvy o Ústave 
pre Európu vo Francúzsku a Holandsku,

M. prebieha diskusia o tzv. absorpčnej schopnosti Únie v kontexte budúceho rozširovania,

N. predseda Komisie vo svojom vystúpení pred Európskym parlamentom vyjadril 
presvedčenie, že každému budúcemu rozšíreniu bude predchádzať inštitucionálne 
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usporiadanie, a nádej, že inštitucionálne usporiadanie, ako ho ustanovila Európska rada 
na zasadnutí v júni 2006, je možné dosiahnuť do konca roku 2008, a že to umožní Únii 
dodržať záväzky voči krajinám, ktorým poskytla vyhliadky na pristúpenie,

1. poukazuje na to, že rozširovaním sa posilnila Únia, podporil jej hospodársky rast, 
upevnilo postavenie vo svete a povzbudil vznik nových politík EÚ;

2. pripomína, že pojem „absorpčná schopnosť“ sa po prvýkrát formálne objavil v roku 
1993, keď zasadnutie Rady Európy v Kodani dospelo k názoru, že „dôležitým činiteľom 
vo všeobecnom záujme Únie a kandidátskych krajín“ je (okrem toho, že kandidátske 
krajiny musia pred pristúpením k Únii splniť politické a hospodárske kritériá) tiež 
„schopnosť Únie absorbovať nových členov a súčasne udržať tempo európskej 
integrácie“;

3. pripomína, že každé rozšírenie Únie prinieslo zmeny inštitucionálneho, politického 
a finančného rámca;

4. domnieva sa, že termín „absorpčná schopnosť“ nedokáže dostatočne sprostredkovať 
myšlienku, na vyjadrenie ktorej je určený, pretože EÚ v žiadnom prípade neabsorbuje 
svojich členov, a preto navrhuje zmeniť uvedený pojem na pojem „integračná 
schopnosť“, ktorý verne vyjadruje zamýšľaný význam;

5. zdôrazňuje, že „integračná schopnosť“ nepredstavuje nové kritérium týkajúce sa 
kandidátskych krajín; zodpovednosť za zlepšenie „integračnej schopnosti“ nenesú 
kandidátske krajiny, ale Únia;

6. domnieva sa, že z pojmu „integračná schopnosť“ vyplýva, že 

- európske inštitúcie budú schopné efektívne fungovať a prijímať rozhodnutia podľa 
príslušných rokovacích poriadkov,

- Únia bude mať dostatok finančných zdrojov na adekvátne financovanie svojej činnosti 
po rozšírení,

- Únia dokáže úspešne rozvinúť svoje politiky a dosiahnuť stanovené politické ciele;

7. domnieva sa, že ak chce Únia zabezpečiť svoju integračnú schopnosť, musí stanoviť 
rozsah a podstatu reforiem, ktoré treba uskutočniť pred akýmkoľvek ďalším pristúpením; 
z uvedeného hľadiska musí zhodnotiť základné stupne procesu rozširovania a vziať do 
úvahy možný vplyv pristúpenia nového členského štátu na jej inštitucionálnu, finančnú 
a rozhodovaciu schopnosť;

8. uvedomuje si, že Únia v súčasnosti čelí povinnosti dodržať záväzky voči juhoeurópskym 
krajinám, hoci jej inštitucionálna, finančná a politická štruktúra nie je zatiaľ vhodná na 
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ďalšie rozšírenie a musí sa zdokonaliť;

Inštitucionálne aspekty integračnej schopnosti

9. zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia správneho fungovania Únie a jej schopnosti 
prijímať rozhodnutia každé ďalšie rozšírenie nevyhnutne vyvolá nasledujúce 
inštitucionálne reformy:

(a) prijatie nového systému hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ktorý prehĺbi 
schopnosť Rady dospieť k rozhodnutiu;

(b) zásadné rozšírenie okruhu otázok, o ktorých bude rozhodovať kvalifikovaná väčšina;

(c) zásadné rozšírenie zapojenia Európskeho parlamentu do prijímania rozhodnutí na 
rovnakej úrovni s Radou;

(d) úprava systému rotujúceho predsedníctva Európskej rady a Rady;

(e) vytvorenie funkcie ministra zahraničných vecí;

(f) úprava zloženia Komisie, ktorá sa (podľa aktuálne platných ustanovení) musí 
v každom prípade uskutočniť po pristúpení 27. členského štátu;

(g) posilnenie postavenia predsedu Komisie a upevnenie jeho (jej) demokratickej 
legitimity na základe zvolenia Európskym parlamentom;

(h) rozšírenie právomocí Európskeho súdneho dvora na všetky oblasti činností Únie 
vrátane monitorovania dodržiavania základných práv;

(i) vytvorenie mechanizmu zapojenia národných parlamentov do podrobného skúmania 
činnosti Únie;

(j) zlepšenie ustanovení flexibility ako reakcia na zvýšenú pravdepodobnosť, že všetky 
členské štáty nebudú ochotné či schopné súčasne napredovať v určitých politikách;

(k) úprava postupu podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zmlúv s cieľom 
jeho zjednodušenia, zefektívnenia, prehĺbenia jeho demokratického charakteru 
a transparentnosti;

(l) potlačenie „štruktúry pilierov“ a jej nahradenie jedným samostatným subjektom 
s jednotnou štruktúrou a charakterom právnickej osoby;

(m) prijatie klauzuly umožňujúcej členským štátom vystúpiť z Európskej únie;
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(n) jasné vymedzenie hodnôt, na ktorých je Únia založená, a jej cieľov;

(o) jasné vymedzenie kompetencií Únie a princípov riadiacich jej činnosť a jej vzťahy 
s členskými štátmi;

(p) posilnenie transparentnosti postupu prijímania rozhodnutí Únie, konkrétne 
prostredníctvom skúmania činnosti Rady verejnosťou v prípade, keď koná ako 
súčasť zákonodarného orgánu;

(q) jasné vymedzenie a zjednodušenie nástrojov, prostredníctvom ktorých Únia 
vykonáva svoje právomoci;

Ďalšie relevantné aspekty integračnej schopnosti

10. poukazuje na to, že budúce rozšírenie Únie okrem potrebných inštitucionálnych reforiem 
nevyhnutne vyvolá úpravy ďalších dôležitých aspektov jej štruktúry, napríklad:

(a) revíziu finančného rámca vrátane systému financovania s cieľom prispôsobiť ho 
novým potrebám rozšírenej Únie, ktorá sa vykoná na základe „úplnej a rozsiahlej 
kontroly“ finančného rámca na obdobie 2007 – 2013 s plánmi na roky 2008 – 2009 
podľa záverov Európskej Rady z decembra 2005;

(b) nové vymedzenie niekoľkých politík, z ktorých niektoré vznikli pred 50 rokmi, 
s cieľom prispôsobiť ich novým výzvam, ktorým väčšia a rozmanitejšia Únia čelí 
v globalizovanom svete;

(c) upevnenie európskej susedskej politiky s cieľom poskytnúť vhodný nástroj na 
vybudovanie vzájomne výhodných vzťahov s krajinami, ktoré nebudú mať vyhliadky 
na pristúpenie, ale získajú postavenie „privilegovaného partnerstva“ s EÚ;

11. zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia verejného prijatia rozšírenia a pripomína, že európski 
predstavitelia zodpovedajú za vysvetlenie cieľov a obojstranných výhod rozšírenia 
a zjednotenia Európy verejnosti;

12. znovu opakuje, že akékoľvek rozhodnutie EÚ o prijatí nového členského štátu sa prijíma 
demokratickým spôsobom prostredníctvom volených zástupcov, konkrétne 
jednomyseľným rozhodnutím všetkých členských štátov o začatí a ukončení prístupových 
rokovaní a ratifikáciou každej prístupovej dohody všetkými členskými štátmi v súlade 
s príslušnými ústavnými ustanoveniami a schválením Európskym parlamentom;

Závery

13. znovu potvrdzuje svoj záväzok týkajúci sa rozšírenia ako historickej príležitosti na 
zabezpečenie mieru, bezpečnosti, stability, demokracie a vlády zákona, ako aj 
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hospodárskeho rastu a prosperity v Európe;

14. zdôrazňuje, že Únia musí byť schopná včas prispôsobiť svoju inštitucionálnu, finančnú 
a politickú štruktúru, aby sa predišlo neočakávanému oneskoreniu v prístupe 
kandidátskych krajín juhovýchodnej Európy, ak sa skonštatuje, že splnili všetky 
kodanské kritériá;

15. znovu potvrdzuje, že Zmluva z Nice neposkytuje dostatočný základ pre ďalšie rozšírenie;

16. znovu potvrdzuje svoj súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu, ktorá ponúka riešenie 
väčšiny reforiem potrebných na to, aby EÚ dodržala svoje súčasné záväzky týkajúce sa 
rozširovania a varuje, že každý pokus o postupné uplatnenie častí dohody o súbore 
ústavných noriem môže ohroziť celkový kompromis, na ktorom je táto zmluva založená;

17. berie na vedomie časový harmonogram hľadania východiska z ústavnej krízy najneskôr 
v druhom polroku 2008 vypracovaný Európskou radou v júni 2006;

18. opätovne potvrdzuje svoj cieľ pripraviť čo najskôr potrebné ústavné usporiadanie pre 
Európsku úniu, a to skôr, než budú občania Únie v roku 2009 vyzvaní na účasť v 
európskych voľbách;

°

° °

19. nariaďuje svojmu predsedovi, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a 
vládam členských štátov, parlamentom a vládam Turecka, Chorvátska, Bývalej
juhoslovanskej republiky Macedónsko, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej 
Hory, dočasným inštitúciám samosprávy Kosova a misii Organizácie Spojených národov 
v Kosove.


