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Postępy w negocjacjach dotyczących akcesji państw kandydujących do UE 

 

źródło: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/index_pl.htm 

 

Komisja Europejska przedstawiła 12.10.2011 r. tzw. pakiet rozszerzeniowy, czyli stanowisko 

w sprawie strategii rozszerzania UE oraz ocenę postępów w staraniach poszczególnych 

państw o członkostwo we wspólnocie lub o uzyskanie statusu kraju kandydującego. Proces 

rozszerzenia - w tym proces negocjacji akcesyjnych - stanowi bardzo silny impuls dla zmian  

i reform w państwach kandydujących i aspirujących, które zapewniają osiągnięcie przez te 

państwa w określonej przyszłości europejskich standardów we wszystkich dziedzinach. 

Dokument KE jest podstawą do dyskusji w gronie 27 państw członkowskich na temat 

konkluzji rozszerzeniowych, które zostaną przyjęte przez grudniową Radę do Spraw 

Ogólnych, a także na temat możliwych decyzji grudniowej Rady Europejskiej
1
.  

 

Przedstawiając w 2010 roku pakiet „rozszerzenie” komisarz Füle stwierdził: „Polityka 

rozszerzenia umożliwia UE sprostanie wyzwaniom zmieniającego się wielobiegunowego 

świata, w którym winniśmy nieustannie dążyć do promowania poza naszymi granicami 

naszego opartego na wartościach systemu. Unia, która zdoła ponownie zachęcić dawnych 

rywali do współpracy, równocześnie zachowując najwyższe standardy w dziedzinie praw 

człowieka, będzie dysponować magnetyczną siłą przekonywania, potrzebną do tego, by 

kształtować świat wokół nas, zamiast być przez niego kształtowanym”. 

  

Dzięki temu, że Traktat izboński usuwa bariery instytucjonalne oraz tworzy możliwość 

wspólnej realizacji wszystkich narzędzi w zakresie spraw zagranicznych (narzędzi  WPZiB  

                                                           
1
 Rozszerzenie Unii Europejskiej – raport Komisji, http://pl2011.eu/content/rozszerzenie-unii-europejskiej-

raport-komisji 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/index_pl.htm
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oraz wspólnotowych), możliwe są postępy w realizacji agendy rozszerzenia. „Polityka UE  

w zakresie rozszerzenia jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób poważne wyzwania, 

które stoją u naszych bram, można wykorzystać jako szansę na bezpieczniejszą i dobrze 

prosperującą Europę”, dodał komisarz Füle. „Powodzenie zależy od tego, czy zachowamy 

wiarygodność tego procesu. Z punktu widzenia UE wiarygodność oznacza, że perspektywa 

przystąpienia oferowana jest na podstawie ściśle określonych, rygorystycznych kryteriów. 

Dla kandydatów i potencjalnych kandydatów oznacza to zaś konieczność zobowiązania się do 

reform, które mają przybliżyć ich do standardów i przepisów UE, w połączeniu z realną 

perspektywą przystąpienia”
2
. 

W październiku 2011 r. Komisja Europejska rekomendowała otwarcie negocjacji akcesyjnych 

z Czarnogórą oraz przyznanie Serbii statusu państwa kandydującego. W swoim pakiecie 

sprawozdań rocznych Komisja informuje o postępach osiągniętych z zeszłym roku przez 

Bałkany Zachodnie, Turcję i Islandię na drodze do przystąpienia do UE. 

 

„Dzisiejsze rekomendacje dla Czarnogóry i Serbii pokazują, że proces rozszerzenia stymuluje 

reformy w zainteresowanych państwach i pomaga w tworzeniu stabilności i dobrobytu  

w Europie. Potencjał procesu rozszerzenia jako impulsu do przemian daje nadzieję w tych 

trudnych czasach, zarówno dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i dla państw 

pragnących przystąpić do UE” – powiedział podczas prezentacji tegorocznego pakietu 

rozszerzenia komisarz Stefan Füle
3
. 

 

Postępy w negocjacjach w poszczególnych krajach 

 

Chorwacja 

Chorwacja wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej w 2003 r. Formalne negocjacje 

rozpoczęły się w październiku 2005 r., a zakończyły 30 czerwca 2011 r. – w ostatnim dniu 

węgierskiej prezydencji w Radzie UE. 

 

10 czerwca 2011 Komisja Europejska zaproponowała zamknięcie czterech ostatnich 

rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych z Chorwacją. Do momentu przystąpienia do UE 

postępy kraju we wdrażaniu prawa wspólnotowego będą kontrolowane przez specjalny 

mechanizm monitoringu. To umożliwi  przystąpienie Chorwacji do UE 1 lipca 2013 r. 

"Ten krok naprzód jest sygnałem dla pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej: 

pokazuje, że rozszerzenie działa, że UE mówi poważnie o swoim zaangażowaniu i że reformy 

                                                           
2
 KE - Pakiet „rozszerzenie” 2010, http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/861/ke-pakiet-

rozszerzenie.html 
3
 Rozszerzenie UE: czas na kolejne etapy, http://ec.europa.eu/polska/news/111013_rozszerzenie_pl.htm 
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strukturalne w państwie przynoszą korzyści" - oświadczył w komunikacie z 24 czerwca 

przewodniczący KE Jose Manuel Barosso, szef KE. 

  

Zgodnie z wymaganiami niektórych państw członkowskich UE, w tym Francji, KE zastrzegła 

sobie prawo do kontrolowania postępów Chorwacji, aż do dnia przystąpienia tego kraju do 

UE. "Będziemy śledzić to, jak Chorwacja wdraża w życie zobowiązania aż do dnia 

przystąpienia. KE nie przewiduje żadnego systemu kontroli po akcesji" - powiedział komisarz 

Stefan Füle
4
. 

  

17 września w Zagrzebiu premier Donald Tusk oficjalnie przekazał szefowej chorwackiego 

rządu, premier Jadrance Kosor, projekt tekstu Traktat Akcesyjnego. „Jesteśmy dziś krok 

bliżej od Unii Europejskiej, od członkostwa w niej. Mamy jeszcze przed sobą kilka spraw, 

musimy podpisać Traktat, ale to, co jest najważniejsze, zostało zakończone. Ta umowa 

międzynarodowa ma 300 stron i jest z pewnością jednym z najważniejszych traktatów  

i dokumentów, jakie Chorwacja kiedykolwiek zawarła”, podkreśliła szefowa chorwackiego 

rządu. 

  

Dokument, przekazany w Zagrzebiu w wersji angielskiej, został zaakceptowany przez 

państwa unijne na posiedzeniu COREPER II. Tym samym zakończył się prawie dwuletni 

okres prac nad tekstem Traktatu Akcesyjnego. 

  

Podpisanie Traktatu Akcesyjnego ma nastąpić w grudniu 2011 r. Chorwacja wejdzie do Unii 

w dniu 1 lipca 2013 r. – już po zakończeniu procesu ratyfikacyjnego we wszystkich 

państwach członkowskich oraz Chorwacji. 

 

We wspomnianym wyżej Raporcie Komisji Europejskiej z dnia 12.10.2011 r. o stanie 

przygotowania krajów kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej, oceniono 

postępy prac tego kraju we wdrażaniu przepisów prawa unijnego. 

 

 W raporcie na temat postępów Chorwacji, Komisja doszła do wniosku, że kraj poczynił 

znaczne postępy, szczególnie w obszarze sądownictwa i praw podstawowych, konkurencji, 

sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Pozostałe zobowiązania powinny zostać 

spełnione do czasu akcesji.  

 

Działania antykorupcyjne przyniosły pozytywne wyniki, w tym w przypadkach korupcji na 

wysokim szczeblu. Zostały uchwalone nowe, ulepszone przepisy prawa dotyczące dostępu do 

informacji, konfliktu interesów i finansowania działalności politycznej. Poczyniono postępy 

w zakresie bezstronnego podejścia do  procesów w kwestii zbrodni wojennych 

                                                           
4
 KE kończy negocjacje akcesyjne z Chorwacją, http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/1280/ke-

konczy-negocjacje-akcesyjne-z.html 
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(Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Byłej Jugosławii 16.04.2011 skazał za zbrodnie 

popełnione podczas konfliktu w latach 90-tych byłych chorwackich generałów: Ante 

Gotovinę oraz Mladena Markacza). 

 

Chorwacja jest funkcjonującą gospodarką rynkową. Powinna być w stanie sprostać presji 

konkurencji i siłom rynkowym w Unii, pod warunkiem, dalszej realizacji kompleksowego 

programu reform. Gospodarka Chorwacji pokazała niedawno oznaki łagodnej ekspansji po 

trzech latach recesji, która spowodowała wzrost bezrobocia, deficytu publicznego i długu 

publicznego. Mimo, że deficyt na rachunku bieżącym znacznie spadł, zadłużenie zewnętrzne 

rośnie i nadal jest główną słabością gospodarki. Konieczne są dalsze wysiłki w zakresie 

reform strukturalnych, w tym reformy rynku pracy i poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

Widać znaczny postęp we wszystkich kluczowych dziedzinach przygotowań Chorwacji do 

spełnienia wymogów prawnych UE, w tym w rozdziałach negocjacyjnych, w których poziom 

zgodności z przepisami UE było już i tak wysoki. Jednakże dodatkowe wysiłki nadal są 

potrzebne w niektórych obszarach, takich jak, proces restrukturyzacji stoczni, dalsze 

wzmocnienie kompetencji administracji publicznej w zakresie prawidłowego wdrażania 

przepisów i norm UE, jak również wykorzystania środków unijnych
5
. 

 

Turcja 

Turcja złożyła wniosek o członkostwo w 1987 r. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się  

w październiku 2005 r. Otwarto 13 rozdziałów negocjacyjnych, a jeden rozdział tymczasowo 

zamknięto. 

 

Negocjacje akcesyjne z Turcją niestety nie objęły nowych obszarów w ciągu minionego roku. 

Proces przystąpienia Turcji polega na propagowaniu reform, rozwoju dialogu w kwestiach 

polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz zwiększaniu konkurencyjności 

gospodarczej. Równocześnie Komisja jest zaniepokojona niedawnymi napięciami  

w stosunkach Turcji z Cyprem. Uważa się, iż należy opracować nowy pozytywny program  

w stosunkach Turcja-UE, który pozwoli na stworzenie konstruktywniejszej relacji opartej na 

konkretnych działaniach w dziedzinach wspólnego zainteresowania
6
. 

 

Droga Turcji do Unii Europejskiej jest nadal daleka. Pomimo poprawy sytuacji politycznej  

w kraju, o czym świadczyć mogą przeprowadzone dwunastego czerwca demokratyczne 

wybory do parlamentu, oraz utworzenie specjalnego ministerstwa do spraw UE, to jednak 

wciąż istnieją kwestie utrudniające integrację Turcji z UE
7
. 

                                                           
5
 MEMO/11/688 

6
 Rozszerzenie UE: czas na kolejne etapy, http://ec.europa.eu/polska/news/111013_rozszerzenie_pl.htm 

7
 MEMO/11/694 
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Zalicza się do nich m.in. nieuregulowaną kwestię bilateralnych stosunków z Republiką 

Cypryjską oraz skomplikowane relacje z Grecją. Wolne i demokratyczne wybory 

potwierdzają utrzymujący się pozytywny trend zmian politycznych w Turcji. Jednak 

niesprzyjająca atmosfera po wyborach utrudnia wprowadzanie zmian w konstytucji, dotyczy 

to przede wszystkim przestrzegania  podstawowych praw i wolności. Poprawa w zakresie 

przestrzegania praw człowieka i obywatela powinna być możliwa za sprawą utworzenia 

instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Na odnotowanie zasługuje również fakt 

umacniania cywilnej kontroli nad bezpieczeństwem – Najwyższa Rada Wojskowa podlega 

cywilnej kontroli sądowej. Problemem pozostaje także przestrzeganie zasady wolności słowa, 

o czym mogą świadczyć liczne procesy wytaczane pisarzom oraz dziennikarzom, co prowadzi 

do autocenzury oraz ograniczenia tej, jednej z podstawowych wolności. Palącą kwestią jest 

przeludnienie więzień, oraz sposób traktowania więźniów, którzy są w nich bici i torturowani, 

jak również pozbawieni opieki medycznej
8
.  

 

I choć KE odnotowała znaczny postęp Turcji w dziedzinie przestrzegania praw człowieka, to 

jednak wciąż pozostaje wiele nieuregulowanych zagadnień. Dla KE nadal 

niesatysfakcjonujące są rozwiązania dotyczące przestrzegania praw mniejszości narodowych, 

szczególnie zaś mniejszości kurdyjskiej. Co do kwestii ekonomicznych, to Turcja posiada 

sprawnie funkcjonującą gospodarkę wolnorynkową. Co więcej, jeżeli przeprowadzi szereg 

strukturalnych zmian, jest w stanie konkurować z gospodarkami europejskimi.  

 

Świadczyć może o tym fakt, iż w 2010 roku wzrost gospodarczy w Turcji wyniósł 8-9%  

w porównaniu do roku 2009. Postępujący proces prywatyzacji, a także spadek bezrobocia, 

stwarzają warunki do dalszego rozwoju gospodarczego Turcji, a tym samym pogłębienia 

gospodarczych stosunków z UE. Jednak przed Turcją stoi nadal mnóstwo przeszkód natury 

ekonomicznej. Turcja musi się zmierzyć także z bardzo wysokim zadłużeniem publicznym 

(powyżej 60%). Władze w Turcji cały czas zmagają się z dostosowywaniem prawa 

administracyjnego do wymogów europejskich – niezbędne są zmiany w obszarach tj.: 

środowisko, zamówienia publiczne, polityka społeczna czy zatrudnienie. Pamiętać także 

należy o tym, iż Turcja pozostaje niezmiernie ważnym partnerem energetycznym dla UE. 

Projekt gazociągu Nabucco został już sfinalizowany i oczekuje na parafowanie oraz 

podpisanie. Budowa tego gazociągu zwiększyłaby „komfort” energetyczny UE, zmniejszając 

jej uzależnienie od dostaw surowców z Rosji i dlatego właśnie Turcja pozostaje jednym  

z najważniejszych partnerów UE, zarówno politycznym, jak i gospodarczym
9
. 

 

 

 

                                                           
8
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/tr_conclusions_en.pdf, s. 1-2. 

9
 MEMO/11/694 
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Islandia 

Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 r. i rozpoczęła negocjacje akcesyjne  

w czerwcu 2010 r. 27 czerwca 2011 KE postanowiła otworzyć cztery pierwsze rozdziały 

negocjacji akcesyjnych, z czego 2 zostały tymczasowo zamknięte. Islandia jest państwem 

członkowskim EOG oraz strefy Schengen, a duża część jej prawodawstwa jest już 

dostosowana do prawa UE. 

 

Dwa obszary negocjacyjne, dotyczące nauki i kultury oraz badań, zostały od razu zamknięte 

ze względu na dużą zbieżność prawa UE i Islandii w tych obszarach, gdyż Islandia od 16 lat 

uczestniczy w unijnych programach w tych dziedzinach i wdrożyła już dorobek prawny UE. 

Od samego początku rozmów rząd w Reykjaviku wyrażał nadzieję na szybkie wejście do EU, 

zaraz po planowanym rozszerzeniu UE o Chorwację. 

  

Konferencja międzyrządowa, która zatwierdza decyzje o otwarciu i zamknięciu 

poszczególnych rozdziałów na poziomie UE, oficjalnie podjęła decyzję, by otworzyć 

negocjacje dotyczące zamówień publicznych, kultury i nauki, badań oraz społeczeństwa 

informatycznego i mediów. 

  

Do zamknięcia negocjacji w rozdziałach dotyczących zamówień publicznych oraz 

społeczeństwa informatycznego i mediów Islandia będzie musiała jeszcze wdrożyć unijne 

prawo w zakresie zakupów na rynku obronnym, zapewnić niezależność regulatora ds. 

łączności elektronicznej i przystosować do prawa unijnego swoją politykę audiowizualną. 

  

Komisja Europejska, odpowiedzialna za prowadzenie 35 rozdziałów negocjacji akcesyjnych, 

oceniała w czerwcu 2010, że rozmowy potrwają ok. 18 miesięcy i pójdą raczej szybko  

i sprawnie, biorąc pod uwagę, że Islandia wdrożyła około trzech czwartych unijnego 

prawodawstwa.  

  

W chwili obecnej data wstąpienia Islandii do UE nie jest jednak oficjalnie podawana. Nie 

wiadomo bowiem, ile czasu zajmie obu stronom dojście do porozumienia w kwestiach 

polityki rybołówstwa oraz rolnej, uważanych za dwa najtrudniejsze rozdziały negocjacyjne
10

. 

 

Raport Komisji Europejskiej potwierdza, ze Islandia posiada gospodarkę wolnorynkową, 

spełnia polityczne warunki członkowstwa w UE, a proces przystosowywania do acquis jest 

zaawansowany. Islandia spełnia także niezbędne kryteria polityczne, aby pozostać członkiem 

UE. Jest państwem demokratycznym, o głęboko zakorzenionych tradycjach demokracji 

                                                           
10

 A.Byczewska, PAP, 

http://europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=17&_nrDep=2813

3&_CheckSum=-2078544761 
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przedstawicielskiej. Spośród wszystkich państw kandydujących do UE Islandia jest krajem,  

w którym demokracja nie pozostaje zagrożona.  

 

Tak, jak przystało na państwo w pełni demokratyczne, sądownictwo Islandii pozostaje na 

wysokim poziomie. KE nie ma również zastrzeżeń co do ochrony podstawowych praw  

i wolności. Przestrzegane są prawa człowieka oraz obywatela, wolność słowa zapewnia 

dziennikarzom oraz pisarzom swobodę głoszenia poglądów. Rozwinięte społeczeństwo 

obywatelskie czuwa nad przestrzeganiem podstawowych praw oraz wolności. Społeczeństwo 

islandzkie jest także społeczeństwem informacyjnym, a więc ma swobodny dostęp do 

informacji, do usług teleinformacyjnych, a także dostęp do przejrzystego systemu prawnego 

w zakresie mediów
11

.  

 

Jeśli chodzi o organy administracyjne, to zaleceniem KE dla Islandii jest wzmocnienie 

struktur antykorupcyjnych i co z tym związane ratyfikację konwencji ONZ przeciwko 

korupcji oraz określenie specjalistycznych kodeksów postępowania m.in. dla ministrów
12

. Ma 

to wyeliminować zachowania wzbudzające podejrzenia, co do ich zgodności z prawem.  

 

Islandia została uznana za funkcjonującą gospodarkę rynkową, która zdaniem KE nie 

powinna mieć problemów ze sprostaniem konkurencji pozostałych państw członkowskich. 

Przeprowadzane reformy strukturalne mają pomóc gospodarce Islandii pokonać kryzys oraz 

przyczynić się do wzrostu gospodarczego. KE podkreśla jednak, że niezbędna jest reforma 

sektora bankowego, oraz zmniejszenie stopy bezrobocia, a także poziomu inflacji
13

. Dlatego 

KE będzie bardzo skrupulatnie monitorować stan islandzkiej gospodarki pod kątem zdolności 

do swobodnego konkurowania na rynkach krajów UE. Obecność Islandii w EOG  sprawia, że 

kraje UE mogą bezpośrednio i na bieżąco monitorować przyjmowane w zakresie m.in. 

polityki handlowej ustawodawstwo.  

 

Problemów negocjacyjnych można spodziewać się w kilku obszarach, m.in. wspomnianego 

już rybołówstwa, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, w tym rozbieżności  

w kwestii połowów wielorybów, podatków i unii celnej, polityki regionalnej i bezpieczeństwa 

żywności. Islandia, w porównaniu do pozostałych kandydatów jest obecnie najlepiej 

przygotowana do wstąpienia w szeregi UE. 

 

Macedonia 

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii złożyła wniosek o członkostwo w 2004 r. 

Państwo to nadal w wystarczającym stopniu spełnia kryteria polityczne i Komisja ponowiła 

swoją rekomendację z 2009 r. do otwarcia negocjacji akcesyjnych. Ponieważ do rozpoczęcia 

                                                           
11
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negocjacji wymagana jest jednomyślna decyzja wszystkich państw członkowskich, niezbędne 

jest znalezienie rozwiązania w odniesieniu do nazwy państwa. 

 

Komisja Europejska w swoim raporcie stwierdza, iż władze Macedonii kontynuują 

rozpoczęte reformy, tym samym dając sygnał, że kraj jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji  

o akcesji do UE. Czerwcowe wybory parlamentarne, zdaniem KE, zostały przeprowadzone 

zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Oczywiście nadal pozostają obszary 

wymagające dalszych reform - niezbędne są reforma sądownictwa, administracji, walka  

z korupcją oraz zapewnienie przestrzegania wolności słowa, a także wolnych mediów. Dialog 

pomiędzy rządem, a opozycją powinien być bardziej efektywny.  

 

Macedonia powinna także dalej wdrażać reformy gospodarcze, aby osiągnąć w pełni 

funkcjonującą gospodarkę wolnorynkową. Obserwuje się pozytywny trend, jeśli chodzi  

o upraszczanie przepisów gospodarczych, niemniej jednak, jeśli Macedonia w przyszłości 

zamierza konkurować z gospodarkami państw członkowskich Unii Europejskiej musi 

wprowadzić szereg strukturalnych reform.  Niesprawna administracja publiczna, oraz niejasne 

przepisy wciąż utrudniają sprawne działanie gospodarki wolnorynkowej. Problemem 

pozostaje także, jak w większości krajów kandydujących, lub starających się o status 

kandydata, wysokie bezrobocie. Pozytywny trend można zaobserwować w tworzeniu 

ustawodawstwa dotyczącego usług finansowych czy energii. KE wymaga od Macedonii 

większego zaangażowania w budowaniu systemu opieki społecznej, a także kształtowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego
14

. 

 

Czarnogóra 

Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w 2008 r. W 2010 r. UE przyznała jej status kraju 

kandydującego oraz określiła siedem głównych priorytetów, które państwo to musi 

zrealizować, aby można było otworzyć negocjacje akcesyjne. W październiku 2011 Komisja 

rekomendowała otwarcie negocjacji akcesyjnych. 

 

Czarnogóra poczyniła znaczne postępy w zakresie kryteriów politycznych. Zostały 

dopracowane i uszczegółowione ramy instytucjonalne oraz administracyjne, jak również 

nastąpiło znaczne odpolitycznienie administracji. Ponadto sukcesem zakończyła się reforma 

sądownictwa, która doprowadziła do niezależności oraz niezawisłości sądownictwa od 

władzy ustawodawczej i wykonawczej. Bardzo duży sukces osiągnięto w walce  

z przestępczością zorganizowaną oraz korupcją. Wolność i niezawisłość mediów przyczynia 

się do budowy społeczeństwa informacyjnego.  
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Wyzwaniem nadal pozostaje budowa społeczeństwa obywatelskiego, jak również 

przestrzeganie podstawowych praw i wolności, m.in. praw mniejszości narodowych oraz osób 

wysiedlonych, a także przysługujących im odszkodowań.   

 

Zważywszy na to, iż Czarnogóra jest młodym państwem, formowanie się gospodarki 

rynkowej nie zostało zakończone. Czarnogóra wdraża plan strukturalnych reform 

gospodarczych, które mają zwiększyć makroekonomiczną stabilność państwa, stabilność 

sektora bankowego jak również zwiększyć mobilność oraz konkurencyjność gospodarki 

względem państw europejskich. Nadal jednak gospodarka Czarnogóry wykazuje słabości 

strukturalne, m..in. bardzo wysokie bezrobocie, oraz trudności z uzyskaniem zdolności 

kredytowej przez przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Luki prawne utrudniają rozwój oraz 

powodzenie przeprowadzanych reform. Czarnogóra wdraża w życie postanowienia  Układu  

o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Nadal jednak pozostaje wiele dziedzin, w których 

ustawodawstwo nie jest zgodne z dorobkiem UE. Do takich dziedzin należą obecnie: polityka 

społeczna, polityka regionalna, zatrudnienie, obszar wolności i bezpieczeństwa, czy 

sprawiedliwości
15

.  

 

Pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich 

 

Serbia 

W omawianym wyżej raporcie KE z października 2011, Komisja Europejska 

zarekomendowała przyznanie Serbii statusu państwa kandydującego. Serbia złożyła wniosek 

o członkostwo w 2009 r. Na podstawie swoich ustaleń Komisja zaleciła, aby Rada przyznała 

Serbii status kraju kandydującego. Komisja określiła ponadto jeden główny priorytet, który 

państwo to musi zrealizować, aby można było otworzyć negocjacje akcesyjne. Otwarcie 

negocjacji KE uzależnia od poprawy stosunków Belgradu z Kosowem. Komisja Europejska 

nie określiła daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. 

 

Belgrad do tej pory nie pogodził się ze stratą byłej serbskiej prowincji, która jednostronnie 

ogłosiła niepodległość w 2008 roku, i zerwał niedawno dialog z Prisztiną. KE chciałaby też, 

żeby Belgrad poprawił wdrażanie ram prawnych zapewniających skuteczniejszą walkę  

z korupcją i przestępczością zorganizowaną oraz poprawił wdrażanie  prawa  europejskiego  

w takich obszarach jak środowisko, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, sądownictwo, 

wolność i bezpieczeństwo oraz finanse
16

. 

  

                                                           
15

 MEMO/11/692 
16

 A. Byczewska, PAP, 

http://europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=17&_nrDep=2898

4&_CheckSum=1939787107 



         BIULETYN  EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ     11/2011   

10 | S t r o n a  

 

W grudniu kraje członkowskie UE rozpatrzą rekomendację Komisji Europejskiej, by 

przyznać Serbii status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska prezydencja 

uważa zalecenie KE za dobrą podstawę do dyskusji, ale wśród krajów UE nie ma 

jednomyślności. 

 

Zdaniem Polskiej Prezydencji, sam proces rozszerzania UE, w tym proces negocjacji 

akcesyjnych, jest bardzo silnym impulsem dla pojednania i budowy dobrosąsiedzkich 

stosunków na Bałkanach Zachodnich oraz reform w państwach aspirujących i kandydujących. 

Dla Polskiej Prezydencji przeforsowanie propozycji KE w Radzie UE, gdzie reprezentowane 

są rządy państw członkowskich, może być trudne z uwagi na opór niektórych krajów. Niemcy 

i Francja popierane przez Holandię podkreślają, że kluczowym warunkiem dla Serbii jest nie 

tylko wdrażanie reform i pełna współpraca z haskim Trybunałem ds. zbrodni w byłej 

Jugosławii, ale też postęp w dialogu z Kosowem i rozwiązanie serbskich równoległych 

struktur państwowych w Kosowie. Kraje te domagają się też zgody Belgradu na udział 

Kosowa w spotkaniach międzynarodowych, co dla władz serbskich jest nie do pomyślenia
17

. 

 

Zdaniem KE, ustawodawstwo Serbii odpowiada nie tylko standardom europejskim, ale 

również standardom międzynarodowym. Serbia jest demokracją parlamentarną, przestrzegane 

są prawa i wolności obywateli, w tym przede wszystkim prawa mniejszości narodowych. 

Określone zostały zasady prawa wyborczego, finansowanie partii politycznych, a także 

stosunki pomiędzy parlamentem a niezależnymi organami regulacyjnymi. Działalność 

legislacyjna parlamentu stała się bardziej wydajna, a procesy legislacyjne zostają 

przygotowane z większą dokładnością, a także starannością. Administracja publiczna, 

szczególnie na szczeblu centralnym pozostaje dobrze zorganizowana, a jej działania są 

wydaje, a także efektywne. Podjęta została również reforma sądownictwa, oraz wysiłki  

w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją (utworzenie Agencji 

Antykorupcyjnej).   

 

Gospodarka Serbii spełnia podstawowe zasady gospodarki wolnorynkowej. Zdołała ona 

utrzymać stabilność makroekonomiczną w czasach kryzysu. Dodatkowo, integracja 

gospodarcza z krajami UE jest bardzo wysoka.  Istnieje jednak wiele słabości strukturalnych, 

które ograniczać będą zdolność konkurencyjną Serbii w strukturach europejskich. Brakuje 

inwestycji zagranicznych, które ożywiłyby koniunkturę serbskiej gospodarki. Olbrzymim 

wyzwaniem pozostaje rosnące bezrobocie, a także rozbudowana szara strefa. Serbskie 

ustawodawstwo jest cały czas dostosowywane do dorobku unijnego, największe postępy 

nastąpiły w dziedzinie ceł, podatków, a także polityki przemysłowej. I choć system wdrażania 

i przestrzegania prawa, a także organizacja administracji publicznej są na wysokim poziomie, 
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to jednak wdrażanie acquis będzie wymagało od Serbii wiele pracy. Problematyczną kwestią 

pozostaje ochrona środowiska, jak również efektywny rozwój obszarów wiejskich
18

.  

 

Bośnia i Hercegowina 

To potencjalny kraj kandydujący, kraj nie złożył wniosku o członkostwo w UE. Po wyborach 

w 2010 r. nie sformowano jeszcze rządu na szczeblu krajowym, a brak wspólnej wizji liderów 

politycznych co do przyszłości kraju nadal uniemożliwia przeprowadzenie kluczowych 

reform umożliwiających ewentualne przystąpienie do UE. 

 

W październiku Komisja Europejska uznała, że tempo oraz zakres przemian politycznych  

i ekonomicznych są dość ograniczone. Komisja Europejska wyrażała nadzieję, że wybory do 

parlamentu, które odbyły się 3 października 2010 r. będą początkiem przemian w Bośni  

i Hercegowinie. Jednak, jak już wspomniano, proces formułowania się władzy wykonawczej 

i ustawodawczej trwał dość długo, co utrudniało pogłębienie procesu integracji z UE oraz 

jego koordynację.  

 

Wyzwaniem dla Bośni i Hercegowiny jest brak harmonizacji jej konstytucji z Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka, co tym samym stawia pod znakiem zapytania poszanowanie 

praw człowieka. Wzmocnienia wymaga również proces koordynacji krajowych organów  

z organami unijnymi. Bośnia i Hercegowina to kraj, w którym na ogromną skalę kwitnie 

korupcja. KE ma także zastrzeżenia do funkcjonującego systemu sądownictwa. Częste ataki 

na sędziów oraz wiele zaległych, nierozpatrzonych spraw mogą budzić wątpliwości, co do 

właściwego działania systemu sądownictwa w  BiH. Obawy oraz wątpliwości budzi także 

proces rozpatrywania przez Trybunał Stanu spraw o zbrodnie wojenne.  

 

Pomimo poprawy warunków życia i zwiększenia się tolerancji względem mniejszości 

narodowych, z problemem nietolerancji oraz dyskryminacji boryka się ludność romska. 

Postęp można odnotować w przypadku ochrony praw uchodźców oraz osób wysiedlonych. 

Pomiędzy władzami BiH, Chorwacji oraz Serbii cały czas trwają rozmowy odnośnie 

wysiedleńców oraz uchodźców.  

 

Gospodarka BiH nie jest w pełni gospodarką wolnorynkową niemniej jednak zaobserwować 

można pozytywny trend zmian i reform w tym kierunku. Ogromne bezrobocie hamuje rozwój 

gospodarczy. Stabilność finansów publicznych jest płynna, co spowodowane jest również 

brakiem niezbędnych reform. Nieodpowiednie przepisy prawne oraz brak określonych ram 

administracyjnych hamują rozwój przedsiębiorczości oraz utrudniają niezbędne reformy. 

Brakuje jednolitej przestrzeni gospodarczej. Wolno przebiegają procesy restrukturyzacji oraz 

prywatyzacji sektora publicznego. Dostosowanie prawa krajowego do prawa unijnego 

powiodło się w takich dziedzinach jak: swobodny przepływ towarów, kwestiach związanych 
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z handlem, kulturze, transporcie czy kwestii własności intelektualnej. Proces dostosowywania 

ustawodawstwa wymaga poprawy m.in. w sektorze zatrudnienia, polityce społecznej, 

mediach, budowie społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska oraz zmian klimatu. 

Ponadto do priorytetów polityki BiH należeć powinna walka z korupcją, a także ze 

zorganizowaną przestępczością
19

. 

 

Albania 

To także potencjalny kraj kandydujący, złożył wniosek w 2009 r. W 2010 r. UE określiła 

dwanaście głównych priorytetów, które państwo to musi zrealizować, aby można było 

rozpocząć negocjacje akcesyjne. Mimo że osiągnięto pewne postępy w tych dziedzinach, 

Komisja nie mogła rekomendować w tym roku podjęcia dalszych kroków w odniesieniu do 

Albanii. Opierając się na niedawnych pozytywnych sygnałach, Komisja zachęca siły 

polityczne w Albanii do ponownego ustanowienia i kontynuowania dialogu politycznego na 

szczeblu pozwalającym głównym instytucjom demokratycznym na funkcjonowanie  

i wdrażanie kluczowych reform. 

 

Także raport KE przedstawia, iż Albania nie jest jeszcze gotowa na rozpoczęcie negocjacji 

akcesyjnych, gdyż niezbędne warunki nie zostały jeszcze spełnione. Zdaniem KE Albania 

poczyniła niewielkie postępy w wypełnieniu kryteriów kopenhaskich. Albania opracowała 

plan działania na rzecz rozwiązywania najważniejszych, strategicznych priorytetów. Istotnym 

postępem jest zapowiadana reforma sądownictwa, jak również poprawa warunków osób 

zatrzymanych więzieniach, oraz przyjecie konwencji o ochronie praw dziecka. Jednak  

w kwestii ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności  Albania nadal pozostaje na 

końcu listy krajów europejskich. Reform wymaga system sądowniczy oraz administracyjny. 

Dalszej koordynacji wymaga ochrona praw mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości 

romskiej. Obawy przyniosły także wybory, które odbyły się 8 maja, w których odnotowano 

drobne niedociągnięcia.  

 

Gospodarka Albanii nie jest w pełni oparta na zasadach wolnorynkowych. Aby sprostać 

konkurencyjności oraz wymogom kopenhaskim niezbędne są gruntowne reformy 

strukturalne. I choć utrzymuje się pozytywny trend, to jednak hamulcem dalszych reform jest 

władza, która opóźnia wdrażanie reform. Należy także wzmocnić zdolność do wdrażania oraz 

egzekwowania prawa
20

. 

 

Kosowo 

To potencjalny kraj kandydujący. Niezgodności co do statusu Kosowa pozostają przeszkodą 

w rozwijaniu stosunków umownych między UE a Kosowem. UE wspiera wysiłki Kosowa  

w kształtowaniu perspektywy europejskiej. 
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Rok 2011 był to rok wyborów zarówno prezydenckich jak i parlamentarnych. Jednak 

powszechnym wyborom towarzyszyły poważne braki oraz oszustwa. Dlatego niezbędna 

pozostaje reforma systemu wyborczego oraz sądownictwa. KE proponuje rozpocząć dialog 

dotyczący przestępczości zorganizowanej oraz ogólnie tematyki praworządności.  

 

Zdaniem KE Kosowo nie poczyniło żadnych postępów na drodze do gospodarki 

wolnorynkowej, nie spełniając tym samym jednego z najważniejszych kryteriów 

kopenhaskich. Gospodarki Kosowa nie można określić jako gospodarki wolnorynkowej. 

Niezbędne są dalsze reformy, a w szczególności określenie długoterminowych ram 

dotyczących ustalania oraz wykonywania budżetu. Nierozwiązanym problemem pozostaje 

także bardzo wysokie bezrobocie. Należy wspomnieć o postępach, jakie władze Kosowa 

poczyniły w dostosowywaniu prawa nie tylko do ustawodawstwa unijnego, ale także norm 

międzynarodowych. KE podkreśla postępy Kosowa poczynione z zakresie reintegracji osób 

powracających, zamierza także pod koniec roku rozpocząć dialog wizowy. Dodatkowych 

regulacji prawnych wymaga tematyka ochrony środowiska
21

.  

 

Korzyści z dalszego rozszerzania UE 

W styczniu 2011 roku, Jan Truszczyński, do niedawna wiceszef Dyrekcji Generalnej Komisji 

Europejskiej ds. Rozszerzenia, a obecnie szef Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury, podczas 

spotkania z dziennikarzami w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Warszawie, przekonywał, 

że przyjmowanie do UE kolejnych krajów leży w interesie samej Unii Europejskiej. 

Dlaczego?  

 

Po pierwsze, rozszerzenie UE może pomóc w skutecznym radzeniu sobie z kryzysem 

ekonomiczno- finansowym. Jako przykład może posłużyć fakt, że po przyjęciu do UE 12 

nowych krajów ( 2004 i 2007 r.) obroty handlowe z krajami tzw. "starej" UE wzrosły niemal 

trzykrotnie. 

  

Po drugie, rozszerzenie UE o nowe kraje służyłoby kształtowaniu trwałego wzrostu 

gospodarczego oraz bezpieczeństwu energetycznemu. Z tego punktu widzenia najciekawszy 

jest przypadek Turcji, dzięki której UE mogłaby wreszcie osiągnąć upragnioną 

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw energii. Poza tym nowe kraje przyjęte do UE 

mogłyby wesprzeć inne państwa wspólnoty w zakresie ochrony środowiska jak np. Islandia, 

kraj bardzo zaawansowany w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

  

Po trzecie, istotnym czynnikiem byłoby także zwiększenie bezpieczeństwa UE i jej obywateli. 

W każdym kraju starającym się o członkostwo w UE powinny zostać zagwarantowane rządy 

prawa, cały wymiar sprawiedliwości musi działać sprawnie i niezależnie, zaś walka  
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z korupcją nie może być fikcją. Zdaniem Truszczyńskiego, ograniczenie w krajach 

kandydackich takich patologii jak np. przestępczość zorganizowana czy pranie brudnych 

pieniędzy w pośredni sposób zwiększa stabilność Unii, bo redukuje ilość negatywnych 

zjawisk mogących przeniknąć na teren wspólnoty. 

  

Po czwarte, przyjęcie do Unii Europejskiej nowych krajów oznaczałoby wzrost znaczenia UE 

na arenie międzynarodowej. Turcja, która ma ambicje uzyskania statusu regionalnego 

mocarstwa, z rosnącymi wpływami w krajach sąsiednich, jest dla UE niezwykle atrakcyjnym 

partnerem. Z drugiej strony kraje Bałkanów Zachodnich, poprzez trwałą stabilizację, mogłyby 

także wzmocnić głos UE na scenie globalnej
22

. 
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  Komisja Europejska/Rozszerzenie/Kluczowe dokumenty 
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documents/reports_oct_2011_pl.htm 

 Statement of President Barroso on Croatia after the European Council, 

SPEECH/11/476 
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