Słowo wstępne

rozszerzenia przyczyniła się do powiększenia strefy pokoju, stabilności i demokracji na naszym kontynencie i wzmocniła gospodarkę europejską przez
powiększenie rynków, stworzenie nowych możliwości dla przedsiębiorczości i przyjęcie do wspólnego
rynku szybko rozwijających się gospodarek. Unia
Europejska jest obecnie największą strefą gospodarczą na świecie. Rozszerzenie rynku wewnętrznego
i pojawienie się nowych możliwości gospodarczych
zaowocowało wzrostem dobrobytu Europejczyków
i wzrostem konkurencyjności gospodarki UE.
Olli Rehn
Członek Komisji Europejskiej
odpowiedzialny za rozszerzenie

Demokratycznie wybrane rządy państw członkowskich zebrane w Radzie Europejskiej uzgodniły, że
przyszłe rozszerzenia będą dotyczyły państw, które już podejmują wysiłki mające doprowadzić je do
członkostwa, tj.: Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej
Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny,
Czarnogóry, Serbii wraz z Kosowem (zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa NZ nr 1244) oraz Turcji.
Każde z tych państw może jednak stać się członkiem
UE dopiero po spełnieniu wszystkich koniecznych
wymogów. Stopniowy i ostrożnie przeprowadzany proces rozszerzenia przyniesie bowiem korzyści
wszystkim zaangażowanym stronom.

P

rzez pół wieku Unia Europejska dążyła do
coraz głębszej integracji, przyjmując jednocześnie do swego grona coraz to nowych
członków. Przez większość czasu oba te procesy
przebiegały równolegle. W konsekwencji dzisiejsza Unia Europejska, licząca 27 państw członkowskich i blisko 500 milionów mieszkańców, jest dużo
bezpieczniejsza, bogatsza, silniejsza i bardziej
wpływowa niż pierwotna Europejska Wspólnota
Gospodarcza 50 lat temu, która liczyła wtedy 6
członków i nieco mniej niż 200 milionów obywateli.

Celem niniejszej broszury jest omówienie w jasny
i zwięzły sposób zasad, na jakich oparta jest polityka
rozszerzenia UE, oraz wyjaśnienie działania tych zasad w praktyce. Jej zadaniem jest przybliżenie czytelnikowi ogólnego obrazu tego, jak UE powiększała się na przestrzeni lat, jaki ma kształt obecnie,
po największych w jej historii rundach rozszerzenia z 2004 i 2007 r., i jak wyglądają plany dotyczące przyjęcia nowych członków. W oddawanej do
Państwa rąk publikacji pragniemy udzielić odpowiedzi na często zadawane pytania: „Kto podejmuje decyzje?” albo „W jaki sposób kraj kandydujący staje
się państwem członkowskim?”

Stopniowe zwiększanie liczby członków zawsze było
elementem integracji europejskiej. Dyskusje wokół
rozszerzenia towarzyszą Unii Europejskiej od początku jej istnienia. Unia zmienia się z każdym przyjęciem nowych państw członkowskich. Konieczność
zastanowienia się nad zmianami, jakie mogą wyniknąć z każdego następnego rozszerzenia, zmusza
nas do zastanowienia się nad obecnym i przyszłym
kształtem UE.
Rozszerzenia UE o państwa Europy ŚrodkowoWschodniej i basenu Morza Śródziemnego z 2004
i 2007 r., okazały się dla UE wielkim sukcesem i niesłusznie widziano w nich możliwą przyczynę różnego rodzaju problemów społecznych i ekonomicznych w Europie. W rzeczywistości ostatnia runda

Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej
broszurze okażą się przydatne i przystępne, i że dostarczą odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania
dotyczące rozszerzenia UE.

Olli Rehn
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Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.

Wiele dodatkowych informacji na temat Unii Europejskiej dostępnych jest w Internecie.
Można je znaleźć na serwerze Europa (http://europa.eu/).
Informacje na temat rozszerzenia Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej
Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia (http://ec.europa.eu/enlargement/).
Dane katalogowe można znaleźć na końcu publikacji.
ISBN 978-92-79-06645-0
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, 2007 r.
© Wspólnoty Europejskie, 2007 r.
Powielanie dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.
Wydrukowano w Belgii
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Od 6 do 27 państw członkowskich

D

nia 25 marca 1957 r. przywódcy sześciu
państw podnoszących się właśnie ze zniszczeń II wojny światowej spotkali się w Rzymie, aby oficjalnie podpisać traktaty, które legły u podstaw organizacji nazywanej dziś Unią
Europejską. Był to bezprecedensowy krok, wymagający wielkiej odwagi i dalekowzroczności: państwa,
które wcześniej walczyły przeciwko sobie zgodziły się odtąd razem podejmować decyzje o wspólnej przyszłości. Uzgodniły także, że część ich władzy będzie odtąd wykonywana na nowym poziomie
– poziomie, który dziś nazywamy po prostu Unią
Europejską.

Unia Europejska okazała się historycznym sukcesem. Dzięki jej istnieniu zapanował na naszym kontynencie najdłuższy w historii okres pokoju i wcześniej nieznany jej narodom poziom dobrobytu. To, co
powstało jako „klub sześciu”, jest teraz domem dla
27 krajów o łącznej populacji prawie 500 milionów
osób.
Od samego początku przewidziano możliwość włączania do wspólnoty nowych członków. Jej założyciele byli wystarczająco przekonani o słuszności
swojego pomysłu, aby zostawić otwarte drzwi dla
kolejnych państw europejskich. Pomoc krajom, które mają aspiracje do członkostwa w UE poprzez pro-

Państwa założycielskie, 1957 r.
Kolejno przystępujące państwa
członkowskie 1973–2007
Kraje kandydujące

Finlandia

Potencjalne kraje kandydujące

Szwecja
Estonia

Łotwa

Litwa

Dania
Irlandia

Zjednoczone
Królestwo
Polska

Niderlandy
Niemcy
Belgia

Republika
Czeska

Luksemburg

Słowacja

Francja

Austria

Węgry
Rumunia

Słowenia
Chorwacja Serbia
Kosowo
Bośnia i
(zgodnie z
Hercegowina rezolucją Rady
Bułgaria
Bezpieczeństwa
NZ nr 1244)
Czarnogóra
Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii

Włochy
Portugalia

Hiszpania

Turcja

Albania
Grecja

Cypr

Malta

2007
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mowanie ich wzrostu gospodarczego i solidarności,
a także poprzez wzmacnianie struktur demokratycznych w państwach wyzwolonych z jarzma dyktatury,
była odpowiedzią Unii na zmiany zachodzące w krajobrazie politycznym Europy w przeciągu ostatnich
pięćdziesięciu lat.

ceny, większy wybór w kluczowych sektorach jak telekomunikacja, usługi bankowe i pasażerski transport lotniczy.
Jednakże celem UE nie jest wyłącznie zapewnienie
dobrobytu i wyższych standardów życiowych. Unia
Europejska jest wspólnotą wartości. Jesteśmy rodziną demokratycznych państw europejskich oddanych nie tylko wspólnej pracy na rzecz pokoju
i wolności, dobrobytu i sprawiedliwości społecznej,
ale także obronie tych wartości. Dążymy do pogłębiania współpracy między narodami Europy, jednocześnie szanując i chcąc zachować naszą różno rodność.

Unia Europejska przyniosła wszystkim mieszkańcom
Europy ogromne korzyści: stabilność, dobrobyt, demokrację, prawa człowieka, podstawowe wolności
i zasadę państwa prawa. Nie są to tylko puste frazesy. Zmieniły one jakość życia milionów ludzi. Ze
wspólnego rynku wypływają dla konsumentów niepodważalne korzyści: wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, bezpieczniejsze produkty, niższe

Kolejne rozszerzenia
Organizacja utworzona w 1957 r., znana
nam dziś jako Unia Europejska, liczyła pierwotnie sześciu członków: Belgię,
Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg i
Holandię.
W 1973 r. Dania, Irlandia i Wielka
Brytania dołączyły do grona państw
członkowskich. Grecja przystąpiła do
UE w 1981 r., a Hiszpania i Portugalia
w 1986 r. Austria, Finlandia i Szwecja
przystąpiły w 1995 r.
W 2004 r. w trakcie największego w
historii rozszerzenia Cypr, Republika
Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa,
Malta, Polska, Słowacja i Słowenia dołączyły do grona państw członkowskich.
W styczniu 2007 r. Bułgaria i Rumunia
wstąpiły do Unii; która tym samym
osiągnęła liczbę 27 członków.
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Kto może przystąpić?

W

miarę upływu czasu wymogi, jakie należy
spełnić, aby przystąpić do UE ulegały
coraz precyzyjniejszemu określeniu w celu
zapewnienia przejrzystości procesu rozszerzenia
w oczach obywateli Unii, a także w celu pomocy
państwom, które chciałyby się do tego procesu
włączyć.

Państwo, które pragnie stać się członkiem UE musi
spełniać kryteria określone po raz pierwszy przez
Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. i powtórzone potem w 1995 r. Kryteria te są następujące:
1. kryteria polityczne: stabilne instytucje demokratyczne, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka oraz poszanowanie i ochrona mniejszości.

Artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi,
że każde państwo europejskie, które szanuje zasady wolności, demokracji, poszanowania praw
człowieka i podstawowych wolności oraz państwa
prawnego może ubiegać się o członkostwo w Unii
Europejskiej.

2. kryteria ekonomiczne: sprawnie działająca gospodarka rynkowa i zdolność do stawienia czoła
konkurencji i siłom rynkowym w UE.
3. zdolność do przyjęcia na siebie wymogów członkostwa, włączając w to przestrzeganie celów unii
politycznej, gospodarczej i walutowej.
4. przyjęcie całego prawnego dorobku wspólnotowego oraz zapewnienie jego skutecznego wprowadzania w życie przez odpowiednie struktury
administracyjne i sądownicze.

Artykuł 6 ust. 1 Traktatu o
Unii Europejskiej

UE musi mieć pełną zdolność do przyjęcia nowego członka, zastrzega więc sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie daty przystąpienia
kolejnego państwa.

„Unia opiera się na zasadach wolności,
demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolnościach
państwa prawnego, które są wspólne dla państw członkowskich.”

Niektóre kraje europejskie są już gotowe na przekształcenie swoich aspiracji europejskich w członkostwo UE. Obecnie krajami kandydującymi są
Chorwacja, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii; z Chorwacją i Turcją otwarto już negocjacje w sprawie członkostwa. Inne kraje Bałkanów
zachodnich – Albania, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra i Serbia (włącznie z Kosowem w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244)
– także prowadzą działania mające przybliżyć je
do realizacji postawionych przed nimi wymogów.
Tempo tej realizacji zależy jedynie od postępów każdego z tych państw w osiąganiu naszych wspólnych
celów.

Artykuł 49 Traktatu o Unii
Europejskiej
„Każde państwo europejskie, które
szanuje zasady określone w artykule
6 ustęp 1, może się ubiegać o członkostwo w Unii.”
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Jak wygląda obecna
sytuacja?
Turcja i Chorwacja uzyskały status krajów kandydujących. Negocjacje w sprawie członkostwa z tymi krajami zostały
otwarte 3 października 2005 r.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uzyskała status kraju kandydującego w grudniu 2005 r.
W 2003 r. szefowie państw i rządów
UE przyjęli „Agendę z Salonik”, potwierdzając możliwość przystąpienia
do Unii wszystkich krajów Bałkanów
Zachodnich. W związku z tym Albania,
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra,
Serbia (włącznie z Kosowem w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa
Narodów Zjednoczonych nr 1244)
uznawane są za potencjalne kraje
kandydujące.

Kraje kandydujące
1 Chorwacja
2 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
3 Turcja
Potencjalne kraje kandydujące
4 Albania
5 Czarnogóra
6 Bośnia i Hercegowina
7 Serbia
8 Kosowo (zgodnie z rezolucją Rady
Bezpieczeństwa NZ nr 1244)

1
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Kto decyduje?

N

owi członkowie przyjmowani są na mocy
jednomyślnej zgody demokratycznie wybranych rządów państw członkowskich
UE, zebranych w Radzie Ministrów lub w Radzie
Europejskiej.

sposób państwa członkowskie decydują o tym, kiedy i na jakich warunkach należy otworzyć i zamknąć
negocjacje z krajem kandydującym w zakresie każdego z obszarów negocjacyjnych. To także państwa
członkowskie podejmują decyzję o uznaniu negocjacji akcesyjnych za pomyślnie zakończone.

Długo przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji
w sprawie członkostwa zawierane są różnego rodzaju porozumienia między Unią Europejską a potencjalnym państwem członkowskim, takie jak układy
o stabilizacji i stowarzyszeniu z krajami Bałkanów
Zachodnich albo unia celna z Turcją. Zawierane są
one po uzyskaniu zgody państw członkowskich UE.

Zanim kraj kandydujący stanie się krajem przystępującym, projekt traktatu o przystąpieniu zostaje
przyjęty i podpisany przez wszystkie państwa członkowskie oraz dany kraj kandydujący. Wymagana
jest również ratyfikacja projektu traktatu przez każde z państw członkowskich oraz kraj przystępujący
zgodnie z obowiązującymi przepisami konstytucyjnymi każdego z nich. Parlament Europejski, którego
członkowie wybierani są bezpośrednio przez obywateli UE, musi także wyrazić zgodę na przystąpienie.

Gdy państwo składa wniosek o przyjęcie do Unii
Europejskiej, rządy państw członkowskich przez
swoich przedstawicieli w Radzie, po uzyskaniu opinii Komisji, podejmują decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku oraz o przyznaniu danemu państwu statusu kraju kandydującego. W podobny
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Etapy procesu rozszerzenia:
spełnienie wymogów

P

Negocjacje akcesyjne

olityka rozszerzenia UE gwarantuje dobrze
zorganizowany proces akcesyjny dzięki czemu korzyści z przystąpienia mogą czerpać
zarówno UE, jak i kraje przystępujące. Kraje kandydujące muszą wykazać, że będą w stanie w pełni wywiązywać się ze zobowiązań członkowskich, czego
nie byłyby w stanie osiągnąć bez szerokiego poparcia ze strony społeczeństwa, a także bez zgodności
ich systemów ze standardami i przepisami UE z politycznego i technicznego punktu widzenia. Przez
cały czas trwania procesu akcesyjnego, na każdym
etapie – od momentu złożenia wniosku do momentu
przystąpienia – UE stosuje kompleksowe procedury
zatwierdzające.

Po pierwsze, należy podkreślić, że termin „negocjacje” może być mylący. Negocjacje akcesyjne skoncentrowane są wokół warunków i kalendarza przyjęcia, wprowadzenia w życie i stosowania przez
kandydata zasad UE, które obejmują jakieś 90 000
stron przepisów. Zasady te (znane także jako „acquis” – od francuskiego słowa oznaczającego „to,
co zostało uzgodnione”) nie podlegają negocjacjom. Kandydatom pozostaje głównie kwestia ustalenia w jaki sposób i kiedy należy przyjąć i wprowadzić w życie zasady i procedury UE. Dla UE ważne
jest otrzymanie zapewnienia o terminie i skuteczności wprowadzenia w życie tych zasad przez każdego
z kandydatów.

Kraj, który chce przystąpić do UE składa wniosek
o członkostwo do Rady, w której reprezentowane
są rządy wszystkich państw członkowskich. Rada
zwraca się do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie oceny możliwości spełnienia przez kandydata
wymogów członkostwa. Jeśli ocena Komisji jest pozytywna, a Rada jednomyślnie udzieli mandatu negocjacyjnego, negocjacje pomiędzy krajem kandydującym a wszystkimi krajami członkowskimi uważa
się formalnie za otwarte.

Negocjacje prowadzone są indywidualnie z każdym
kandydatem, a ich rytm zależy od poczynionych
przez dane państwo postępów. Kraje kandydujące
mają zazwyczaj dużą motywację do przeprowadzenia koniecznych reform szybko i skutecznie. Niektóre
z reform wymagają znacznych i czasem trudnych
przekształceń w krajowej strukturze politycznej
i gospodarczej. W związku z tym jest bardzo istotne,
aby rządy jasno i przekonująco objaśniały obywatelom powody wprowadzania takich zmian. Poparcie
społeczeństwa obywatelskiego ma bowiem kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu akcesyjnego.

W przygotowaniu do członkostwa pomaga krajom kandydującym specjalnie stworzona strategia
przedakcesyjna. Główne elementy tej strategii obejmują porozumienia ustanawiające prawa i obowiązki (jak Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu w przypadku krajów Bałkanów Zachodnich) oraz specjalne
instrumenty współpracy jak partnerstwo dla członkostwa albo partnerstwo europejskie, które wyznaczają konkretne cele reform, jakie zobowiązane są
osiągnąć kraje kandydujące oraz potencjalne kraje
kandydujące. Kolejny ważny aspekt strategii przedakcesyjnych to pomoc finansowa UE.

Negocjacje akcesyjne to negocjacje między państwami członkowskimi UE a krajem kandydującym. Sesje
negocjacyjne prowadzone są na szczeblu ministrów
lub pełnomocników, tj. między stałymi przedstawicielami państw członkowskich a ambasadorami lub
głównymi negocjatorami z krajów kandydujących.
W celu ułatwienia negocjacji cały dorobek prawny UE podzielono na „obszary” odpowiadające poszczególnym dziedzinom polityk wspólnotowych.
Pierwszy krok w negocjacjach to procedura przeglądu – „screening”. Jej celem jest wyłonienie obszarów,
w których zachodzi potrzeba dostosowania przepisów, instytucji oraz procedur kraju kandydującego.
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Obszary wspólnotowego dorobku prawnego
1. Swobodny przepływ towarów
2. Swobodny przepływ pracowników
3. Swoboda przedsiębiorczości
i świadczenia usług
4. Swobodny przepływ kapitału
5. Zamówienia publiczne
6. Prawo spółek
7. Prawo własności intelektualnej
8. Polityka konkurencji
9. Usługi finansowe
10. Społeczeństwo informacyjne i media
11. Rolnictwo
12. Bezpieczeństwo żywności, polityka
weterynaryjna i fitosanitarna
13. Rybołówstwo
14. Polityka transportowa

20. Polityka w zakresie przemysłu
i przedsiębiorstw
21. Sieci transeuropejskie
22. Polityka regionalna i koordynacja
elementów strukturalnych
23. Wymiar sprawiedliwości i prawa
podstawowe
24. Sprawiedliwość, wolność
i bezpieczeństwo
25. Nauka i badania
26. Edukacja i kultura
27. Środowisko naturalne
28. Ochrona konsumentów i ochrona
zdrowia
29. Unia celna
30. Stosunki zewnętrzne

15. Energia

31. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa
i obrony

16. Podatki

32. Kontrola finansowa

17. Polityka gospodarcza i pieniężna

33. Przepisy finansowe i budżetowe

18. Statystyka

34. Instytucje

19. Polityka społeczna i zatrudnienie

35. Pozostałe kwestie
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Za podstawę otwarcia właściwego formalnego procesu negocjacyjnego służy „sprawozdanie z przeglądu” sporządzane przez Komisję dla każdego
kraju kandydującego i osobno dla każdego z rozdziałów negocjacyjnych. Sprawozdania te przedkłada się Radzie. Do Komisji należy decyzja czy należy wydać zalecenie w sprawie otwarcia negocjacji
dotyczących danego obszaru czy zażądać spełnienia przez kraj kandydujący szczególnych kryteriów
(tzw. „punktów odniesienia”) przed rozpoczęciem
negocjacji.

Kraj kandydujący przedkłada swoje stanowisko negocjacyjne. Na podstawie wniosku Komisji Rada
przyjmuje wspólne stanowisko UE zezwalające na
otwarcie negocjacji.
W momencie, gdy UE przyjmie już wspólne stanowisko w kwestii każdego z rozdziałów wspólnotowego
dorobku prawnego oraz gdy kraj kandydujący zaakceptuje to wspólne stanowisko, negocjacje dotyczące danego rozdziału zostają zamknięte – lecz tylko
tymczasowo. Negocjacje akcesyjne opierają się bowiem na zasadzie „nic nie jest uzgodnione dopóki
wszystko nie jest uzgodnione”, a więc definitywne
zamknięcie rozdziałów ma miejsce dopiero na końcu
całego procesu negocjacyjnego.

Sprawozdanie z przeglądu
dotyczące Chorwacji,
Rozdział 20 – Polityka
w zakresie przemysłu
i przedsiębiorstw
„III. Ocena stopnia możliwości dostosowania i wprowadzania w życie
Ogólnie rzecz biorąc Chorwacja osiągnęła satysfakcjonujący poziom dostosowania do dorobku prawnego UE; musi jeszcze doprowadzić do końca swą strategię
w zakresie przemysłu i wzmocnić zdolność oceny konkurencyjności przemysłu,
a także polepszyć analizę i opracowanie
tej polityki [...].”

11
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Sprawozdawczość i monitorowanie
Komisja na bieżąco informuje Radę i Parlament
Europejski o postępach poczynionych przez kraje kandydujące, przedstawiając im dokumenty strategiczne i indywidualne roczne sprawozdania dotyczące każdego z kandydatów Monitoruje ona także
spełnienie wymogów w zakresie punktów odniesienia oraz postępy w wypełnianiu zobowiązań.

Sprawozdanie o postępach Turcji
w 2006 r., Rozdział 25 – „Nauka
i badania”
„Polityka Turcji w zakresie badań zaowocowała
znacznym wzrostem nakładów na badania oraz
rozwój: wzrost był ten prawie pięciokrotny w odniesieniu do poziomu z 2002 r. W 15 miastach
otwarto nowe uniwersytety. Wzrosły także zdolności Turcji w zakresie nauki i badań, Turcja brała także coraz owocniejszy udział w VI Programie
Ramowym (FP6). Współczynnik powodzenia w
ramach FP6 wzrósł i wynosi obecnie ok. 17 %.
Jednakże jest to wynik nadal poniżej średniego
wyniku UE, wynoszącego ok. 20 %. W zakresie finansowania, Turcja poczyniła największe postępy w uzyskiwaniu funduszy na wdrażanie małych
projektów. Mimo wszystko, nie wykorzystuje się
wszystkich możliwości, jakie oferuje finansowanie UE.
Biorąc pod uwagę działania podjęte przez Turcję
w kwestii mobilności naukowców oraz w odniesieniu do nauki i społeczeństwa, a także wygospodarowania 3 % PKB na rzecz instrumentów
określonych w Planie Działań na rzecz Nauki i
Techniki, można uznać, że Turcja w pełni włączyła się w Europejską Przestrzeń Badawczą.”

12
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Od podpisania traktatu o przystąpieniu
do przystąpienia

Monitorowanie trwa aż do momentu przystąpienia.
Dzięki niemu kraje kandydujące mogą liczyć na dodatkową pomoc przy przejmowaniu obowiązków wynikających z członkowstwa, a państwa członkowskie
zyskują gwarancje, że kandydaci spełniają warunki
przystąpienia.

Z chwilą podpisania traktatu o przystąpieniu, kraj
kandydujący staje się „krajem przystępującym”
i jeszcze zanim zostanie państwem członkowskim,
może już korzystać z niektórych przywilejów. Jako
kraj przystępujący może składać uwagi do projektów wniosków, komunikatów, zaleceń i inicjatyw
UE oraz uzyskuje status „aktywnego obserwatora”
w organach i agencjach UE, na forum których może się
wypowiadać, nie mając jednak prawa głosu. Po zakończeniu procesu ratyfikacyjnego traktat o przystąpieniu wchodzi w życie w ustalonym terminie i kraj
przystępujący staje się państwem członkowskim.

Traktat o przystąpieniu
W momencie pomyślnego zakończenia negocjacji
dotyczących wszystkich rozdziałów, na podstawie
ich wyników powstaje projekt traktatu o przystąpieniu. Jeśli traktat uzyska poparcie Komisji, Rady i
Parlamentu Europejskiego, zostaje podpisany i ratyfikowany przez kraj kandydujący oraz przez wszystkie państwa członkowskie.

13
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Pomoc kandydatom w przygotowaniu
do członkostwa

P

ostępy kraju kandydującego zależą od skuteczności reform przeprowadzanych w celu
spełnienia kryteriów akcesyjnych. UE zapewnia krajom kandydującym wsparcie w ich przygotowaniach do członkostwa.
Oficjalne stosunki krajów kandydujących z UE mogą
być określone przez różnego rodzaju porozumienia. Na przykład formalne związki Turcji z UE objęte
są układem podpisanym po raz pierwszy w 1963 r.,
a następnie wielokrotnie uaktualnianym („Układ
z Ankary”) oraz unią celną ustanowioną w 1995 r.
Chorwacja
Dla krajów Bałkanów Zachodnich ustanowiono
w 2000 r. specjalne ramy współpracy poprzez utworzenie procesu nazwanego procesem stabilizacji
i stowarzyszenia. Proces stabilizacji i stowarzyszenia ukierunkowany jest na trzy obszary: stabilizację
i sprawne przejście do gospodarki rynkowej, promowanie współpracy regionalnej oraz perspektywy
członkostwa w UE. Pomaga on krajom tego regionu rozwinąć zdolność do przyjęcia i wprowadzenia
w życie standardów europejskich. W ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia Unia oferuje krajom
Bałkanów zachodnich koncesje handlowe, stosunki
umowne oraz pomoc gospodarczą i finansową. Od
1991 r. pomoc UE dla Bałkanów zachodnich wyniosła ok. 12 miliardów euro; która to suma czyni z nich
jednego z największych beneficjentów pomocy na
świecie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

zależne organy ochrony konkurencji lub agencje do
spraw standardów żywności. Czasami zachodzi potrzeba restrukturyzacji już istniejących instytucji:
demilitaryzacja policji, usprawnienie działalności
ciał nadzorujących w dziedzinie środowiska naturalnego i bezpieczeństwa jądrowego lub przyznanie prokuratorom większych uprawnień w ściganiu
korupcji.
Zmiany te zazwyczaj wymagają dużych nakładów finansowych oraz inwestycji w know-how. UE oferuje
szeroką gamę dodatkowych programów i instrumentów w celu zapewnienia finansowania i technicznej pomocy w przeprowadzaniu tych reform. Będąc
świadoma wyzwania, jakie reformy te stanowią dla
obywateli krajów kandydujących, UE wspiera również strategie mające wzmocnić społeczne zrozumienie procesu akcesyjnego, włączając w to dialog
pomiędzy państwami UE a krajami kandydującymi
na poziomie społeczeństwa obywatelskiego: związków zawodowych, stowarzyszeń konsumenckich
i innych organizacji pozarządowych.

Często istnieje konieczność przeprowadzenia przez
kraje kandydujące szeroko zakrojonych reform nie
tylko w celu przyjęcia przepisów UE, ale także w celu
ich prawidłowego wprowadzenia w życie. Niekiedy
muszą zostać stworzone nowe organy, takie jak nie-

Ważnym aspektem pomocy UE jest pomoc w zakresie wzmacniania możliwości instytucjonalnych poprzez rozwój strukturalny i szkolenie pracowników
odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów UE w kraju kandydującym. Doradztwo we wdrażaniu wspólnotowego dorobku prawnego często przyjmuje
formę programów partnerskich, które obejmują oddelegowanie ekspertów z państw członkowskich lub
organizację szkoleń.

Turcja
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spodarcze, promować poszanowanie praw człowieka oraz praw mniejszości i równość płci, wesprzeć
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, posunąć naprzód współpracę regionalną oraz przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju i ograniczenia ubóstwa.
Dla krajów kandydujących dodatkowym celem jest
przyjęcie i pełna realizacja zobowiązań wynikających z członkostwa.

Przygotowanie krajów do członkostwa może także
oznaczać pomaganie im w usprawnieniu infrastruktury poprzez budowę centrów utylizacji odpadów
stałych albo usprawnienie sieci transportowych.
Kraje kandydujące mogą uczestniczyć w programach unijnych np. w zakresie zdrowia publicznego
lub badań, mogą także otrzymywać wsparcie i pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych.
Nabywają tym samym doświadczenie w korzystaniu z podobnego rodzaju finansowania, do jakiego będą miały prawo, gdy staną się członkami Unii
oraz zapoznają się z działaniem polityk i instrumentów unijnych.

Pomoc IPA w okresie 2007–2013 r. stanowić będzie
ogółem 11 468 milionów euro po cenach bieżących,
przy czym decyzja o dokładnym rozdzieleniu środków podejmowana będzie z roku na rok.

UE utworzyła nowy instrument finansowy w celu
wspierania krajów na drodze do członkostwa obejmujący cały szereg zachęt i preferencyjnych warunków mających zapewnić jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy unijnych. Ten jednolity „Instrument
Pomocy Przedakcesyjnej” (IPA), który wszedł w życie 1 stycznia 2007 r., stanowi uproszczenie całego
wachlarza poprzednich programów pomocowych UE
jak Phare, CARDS i SAPARD.
IPA pomoże w szczególności wzmocnić instytucje
demokratyczne i państwo prawne, zreformować administrację publiczną, przeprowadzić reformy go-

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Orientacyjne Ramy Finansowe dla Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) do 2010 r.
(w milionach euro, wg bieżących cen)
2007

2008

2009

Turcja

497,2

538,7

566,4

653,7

Chorwacja

138,5

146,0

151,2

154,2

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Serbia

2010

58,5

70,2

81,8

92,3

186,7

190,9

194,8

198,7
34,0

Czarnogóra
Kosowo (zgodnie z rezolucją Rady
Bezpieczeństwa NZ nr 1244)

31,4

32,6

33,3

68,3

64,7

66,1

67,3

Bośnia i Hercegowina

62,1

74,8

89,1

106,0

Albania
Razem

61,0

70,7

81,2

93,2

1260,2

1383,3

1480,4

1621,7
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Przyszłość

P

rzyszłe rozszerzenia będą dotyczyły państw
Europy Południowo-Wschodniej. Promowanie
demokratycznych zmian w krajach Zachodnich
Bałkanów oraz w Turcji, a także utrwalenie stabilności tych regionów leży w jak najlepiej pojętym interesie całej Europy.

porządku prawnego do prawa obowiązującego w UE.
Każde z państw podlega indywidualnej ocenie.
Aby rozszerzenie okazało się sukcesem, duże znaczenie ma uzyskanie poparcia zarówno ze strony
społeczeństwa państw członkowskich UE, jak i krajów kandydujących lub potencjalnie kandydujących.
Bardzo istotne jest, żeby lepiej informować o osiągnięciach i problemach związanych z rozszerzeniem,
aby zyskać poparcie społeczne i sprawić, że wspólny rozwój stanie się wspólnym celem.

W grudniu 2006 r. Rada Europejska podkreśliła odnowiony konsensus w sprawie dalszego rozszerzenia.
Unia Europejska poważnie traktuje obawy obywateli dotyczące tempa rozszerzenia. Polityka rozszerzenia opiera się na zasadzie konsolidacji. Oznacza to,
że UE dotrzymuje zobowiązań, które podjęła wobec
państw już zaangażowanych w proces rozszerzenia,
lecz jest ostrożna w podejmowaniu nowych. W odniesieniu do wszystkich krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących stosuje się jasno
określone warunki. Dokładny moment przystąpienia
zależy od postępów reform politycznych i gospodarczych w tych krajach, a także od dostosowania ich

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii w styczniu 2007 r.
zakończyło piątą z kolei rundę rozszerzenia UE,
który rozpoczęła się w 2004 r. i doprowadził do
wzrostu liczby państw członkowskich UE z 15 do 27.
W najbliższej przyszłości Unia nie przewiduje kolejnego rozszerzenia na podobną skalę. To sami obywatele i postępy krajów kandydujących w spełnianiu wymogów akcesyjnych wyznaczać będą tempo
jej rozwoju.
Unia Europejska to twór dynamiczny. W ciągu ostatnich lat osiągnęła ona bardzo wiele, niemniej dziś
przed Europą stoi nadal wiele nowych wyzwań.
Unia zobowiązała się do kontynuowania negocjacji. W procesie integracji nowych członków będziemy wspólnie dążyć do wzrostu dobrobytu i bezpieczeństwa, wzmacniając równocześnie wzajemną
solidarność.
Zarówno UE, jak i kraje zaangażowane w proces rozszerzenia są gotowe do czerpania korzyści z możliwości zmian, jakie niesie ze sobą ten proces, którego
zwieńczeniem jest członkostwo w Unii Europejskiej.
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Historia procesu integracji
1957

podpisanie przez Belgię, Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandię Traktatu Rzymskiego
i ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)

1963

podpisanie Układu z Ankary z Turcją

1973

przystąpienie do WE Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii

1981

przystąpienie do WE Grecji

1986

przystąpienie do WE Hiszpanii i Portugalii

1987

wniosek Turcji o przyjęcie do WE

1990

wcielenie byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej wskutek zjednoczenia Niemiec

1993

przyjęcie przez Radę Europejską w Kopenhadze kryteriów przystąpienia

1995

przystąpienie do UE Austrii, Finlandii i Szwecji unia celna z Turcją

1999

zatwierdzenie kandydatury Turcji przez Radę Europejską w Helsinkach

2000

szczytu w Zagrzebiu – kraje Bałkanów zachodnich potwierdzają swoje pełne zaangażowanie
w proces stabilizacji i Stowarzyszenia

2003

wniosek Chorwacji o przyjęcie do UE; szczyt w Salonikach – UE potwierdza zobowiązanie dotyczące
przyszłej integracji krajów Bałkanów zachodnich z Unią Europejską

2004

przystąpienie do UE Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski,
Słowacji i Słowenii; wniosek Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o przyjęcie do UE

2005

otwarcie negocjacji akcesyjnych z Turcją i Chorwacją; rozpoczęcie procedury przeglądu (screening)
w stosunku do Turcji i Chorwacji.

2006

otwarcie i tymczasowe zamknięcie pierwszego rozdziału negocjacji z Chorwacją i Turcją

2007

styczeń: Bułgaria i Rumunia stają się państwami członkowskimi UE
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