
 
Rozširovanie EÚ: Ako vstupujú krajiny do Únie?
 

Zistite, ako prebieha proces rozširovania Európskej únie a ako sa krajiny môžu stať jej
súčasťou.
 
Viacero krajín požiadolo o členstvo v Európskej únii. Ide však o dlhodobý proces, ktorý zahŕňa
veľa prípravy. Zistite, ako celý proces prebieha. 
 
Ktoré krajiny sa chcú stať súčasťou EÚ? 
Súčasnými kandidátmi na členstvo v európskom klube sú Albánsko, Severné Macedónsko,
Čierna hora,Srbsko, Turecko a od 23. júna 2022 Ukrajina a Moldavsko. Bosna a
Hercegovina, Kosovo a Gruzínsko zostávajú zatiaľ potenciálnymi kandidátskymi krajinami.
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 EÚ by sa mohla v budúcnosti rozrásť o ďalších členov zo západného Balkánu (C) Annie Spratt / Unsplash
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Tieto krajiny môžu čerpať z vyhradených fondov EÚ, získať poradenstvo v oblasti jednotlivých
politík a využívať výhody plynúce z podpísaných asociačných dohôd spojené so vstupom na
vnútorný trh EÚ.
 
V marci 2022 o vstup do EÚ požiadali Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko. Parlament žiadal o
bezodkladné udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a Moldavsko a pre Gruzínsko s
podmienkou dokončenia požadovaných reforiem.
 
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola v prejave k vedúcim predstaviteľom EÚ
na začiatku samitu 23. júna 2022 uviedla, že tento krok by posilnil EÚ: "Mali by sme si ujasniť,
že to nie je len nejaký symbolický akt, ale že to posilní EÚ a tiež Ukrajinu a Moldavsko. Ukáže
to našim obyvateľom, ako aj ich obyvateľom, že naše hodnoty majú väčší význam ako rétorika.
Táto nádej môže znamenať výsledky. A ostatné čakajúce krajiny - krajiny západného Balkánu -
tiež potrebujú vidieť, že nádej vedie k výsledkom. Je na to správny čas."
 
Počas tohto samitu členské krajiny EÚ udelili Ukrajine a Moldavsku štatút kandidátskej krajiny,
Gruzínsku a Bosne a Hercegovine štatút potenciálnej kandidátskej krajiny, čo znamená, že sa
ešte vyžaduje dokončenie požadovaných reforiem.
 
Kto môže byť kandidátom na členstvo v EÚ? 
O členstvo v EÚ sa môžu uchádzať európske krajiny, ktoré rešpektujú demokratické hodnoty
Únie. Musia mať stabilné inštitúcie garantujúce demokraciu a právny štát a fungujúce trhové
hospodárstvo. Okrem toho musia byť schopné prevziať na seba záväzky vyplývajúce z členstva
v EÚ.
 
Ako prebieha proces rozširovania EÚ? 
Krajina sa môže stať oficiálnym kandidátom, až keď splní základné politické a hospodárske
kritériá a dotiahne potrebné reformy. Následne sa môžu začať rokovania o 35 kapitolách, ktoré
pokrývajú rozličné oblasti európskej politiky. Po ukončení rokovaní a dosiahnutí potrebných
reforiem a pripraví prístupová zmluva, ktorú musia ratifikovať všetky členské štáty EÚ ako aj
pristupujúca krajina.  Až potom sa môže kandidát stať riadnym členom EÚ.
 
 
 
Akú úlohu zohráva Európsky parlament? 
Poslanci každý rok diskutujú a hlasujú o správach hodnotiacich pokrok každej krajiny, čo
umožňuje identifikovať oblasti, na ktorých musia ich lídri ešte popracovať.
 
Parlamentný súhlas je potrebný aj pred samostatným vstupom novej krajiny do EÚ.
 
Ako sa vyvíjala situácia v uplynulých rokoch 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220616IPR33216/poslanci-ziadaju-bezodkladne-udelit-ukrajine-a-moldavsku-kandidatsky-statut
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220616IPR33216/poslanci-ziadaju-bezodkladne-udelit-ukrajine-a-moldavsku-kandidatsky-statut
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20220616STO33221/metsola-udelenie-statutu-kandidatskej-krajiny-ukrajine-a-moldavsku-posilni-eu
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/chapters-acquis-negotiating-chapters_sk


Počas samitu medzi EÚ a západným Balkánom v Brde pri Kanju (Slovinsko) v októbri 2021
európski lídri znova vyjadrili svoju podporu pre kandidátske krajiny a predstavili škálu iniciatív,
ktoré majú za úlohu pomôcť regiónu.
 
Parlament tiež pokračuje vo svojej podpore integračného procesu krajín západného Balkánu do
EÚ, čoho dôkazom je aj prijatá rezolúcia z júna 2020. V nej europoslanci vyzývajú EÚ, aby
urobila viac pre úspešné rozšírenie o tieto krajiny.
 
V rezolúcii prijatej v októbri 2019 parlament vyjadruje sklamanie, že Albánsko a Severné
Macedónsko nezačali prístupové rokovania a tiež vyjadruje presvedčenie, že integračný proces
zohráva v regióne dôležitú úloh pri stabilite regiónu západného Balkánu. 
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https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81246/meps-call-for-continuation-of-enlargement-process-to-western-balkans
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_SK.html

