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Веќе половина век, Европската Унија 
продолжува со сé поголемо интегрирање, 
и истовремено врши прием на нови членки. 

Овие процеси во поголемиот дел од времето се 
одвиваа паралелно. Како резултат на тоа, денешната 
ЕУ со 27 земји и популација од околу 500 милиони 
луѓе, е многу побезбедна, попросперитетна, посилна 
и повлијателна отколку Европската економска 
заедница пред 50 години, со своите шест членки и 
популација од помалку од 200 милиони луѓе.

Од самиот почеток, зголемувањето на членството 
претставуваше дел од развојот на европското 
интегрирање. Дебатата за проширувањето е исто 
толку стара колку и самата ЕУ. Секој пат кога ЕУ 
прима нови членки, таа се менува. Размислувајќи 
за тоа што можеме да станеме, приморани сме да 
размислуваме за тоа кои сме сега и кои сакаме да 
бидеме во иднина.   

Проширувањето од 2004/2007 со земјите од 
Централна и Источна Европа и Медитеранот 
се покажа како голем успех за ЕУ, иако беше 
искористена како жртвено јаре за секакви социјални 
и економски проблеми во Европа. Со последната 
рунда на проширување, всушност се прошири 

Предговор

Оли Рен  
Член на Европската комисија  
за проширувањето

областа на мир, стабилност и демократија на нашиот 
континент и се зајакна европската економија преку 
проширување на пазарите, отворање на нови 
можности за бизнис и присуство на брзо растечките 
економии на единствениот пазар.  ЕУ сега е 
најголемата економска зона во светот. Зголемениот 
внатрешен пазар и новите економски можности ги 
зголемија европскиот просперитет и конкурентност. 

Демократски избраните влади во земјите-членки на 
ЕУ, кои заедно го сочинуваат Европскиот Совет, се 
сложија дека идните проширувања ќе се однесуваат 
на земјите кои веќе работат на членството во ЕУ 
- Хрватска, Поранешна Југословенска Република 
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Србија вклучително и Косово (согласно 
Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН) 
и Турција. Членството може да се добие само откако 
секоја од овие земји ќе ги исполни неопходните 
услови. Процесот на проширување, кој е постепен 
и внимателно раководен, создава победничка 
ситуација за сите засегнати земји. 

Оваа брошура има за цел да даде јасно и концизно 
објаснување на политиката за проширување на 
ЕУ и да објасни како таа се спроведува во пракса. 
Намерата е читателот да добие преглед за тоа како 
растеше ЕУ од нејзиното создавање, каде е денеска 
по најзначајната рунда на проширување од 2004/2007 
и каква е перспективата за прием на нови членки во 
иднина. Пред сé, намерата е со оваа публикација да 
се одговори на често поставуваните прашања како 
што се „Кој одлучува?” и „Како една земја кандидат 
може да стане земја-членка?”.

Се надевам дека читањето на оваа брошура ќе биде 
информативно и лесно, и дека ќе одговори на вашите 
прашања за проширувањето на ЕУ.

Оли Рен   
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Европската Комисија и било кое лице кое работи во име на Комисијата нема одговорност 
за можната употреба на наведените информации.

Голем дел од дополнителните информации за Европската Унија се достапни на интернет. 
Пристап може да се добие преку Europa серверот (http://europa.eu/). 

Информации за проширувањето на Европската Унија може да се најдат на веб страната 
на Генералниот директорат за проширување (http://ec.europa.eu/enlargement/). 

ISBN 978-92-79-06636-8

Европска комисија, Генерален директорат за проширување, 2007

Европски Заедници 2007

Умножувањето е одобрено само доколку се назначи изворот. 

Печатено во Поранешна Југословенска Република Македонија.



3

Содржина

Од 6 до 27 земји-членки  ...............................................................................................................................  4

Кој може да пристапи?  ...................................................................................................................................  6

Кој одлучува?  .....................................................................................................................................................  8

Како функционира процесот на проширување: исполнување на условите  ..........................  9

Помош за земјите кандидатки кои се подготвуваат за членство  ............................................. 14

Иднината  ............................................................................................................................................................ 16



4

На 25 март 1957, лидерите на шест земји кои 
сé уште закрепнуваа од  разорувањата на 
војната, седнаа заедно во Рим официјално 

да ги потпишат Договорите со кои беше родена 
денешната Европска Унија. Тоа беше чекор без 
преседан, за кој беше потребна голема храброст и 
визија: земјите кои со векови војуваа, се договорија 
заеднички да одлучуваат за прашања кои се од 
суштинско значење за нивната иднина. Исто така, 
тие се сложија да пренесат дел од својата моќ на 
ново ниво, кое сега едноставно го нарекуваме 
Европска Унија. 

Членки основачи 1957

Земји потенцијални кандидатки

Земји кандидатки

Последователни земји членки 1973 до 2007

Од 6 до 27 земји-членки

ЕУ е историски успех. Со неа настапи најдолгиот 
период на непрекинат мир и ненадминато ниво 
на просперитет за нејзините народи. Она што 
на почетокот беше клуб на шестмина, сега е 
дом на 27 земји со популација од речиси 500 
милиони луѓе. 
Успехот на ЕУ доби магнетска привлечност. 
Интегрирањето на нови членки беше дел од планот 
уште од самиот почеток. Татковците на основањето 
беа доволно уверени во својата идеја за да ги остават 
вратите отворени за да им пристапат други европски 
земји. Одговорот на ЕУ на променетиот европскиот 
политички пејсаж во последните пет декади, беше 
да им помогне на земјите кои имаат наклоност да 
станат членки, да го промовира економскиот развој 
и солидарност, и да ги зајакне демократските сили 
во земјите кои изникнуваа од дикатура.

Финска

Шведска

Естонија

Латвија

Литванија

Полска

Данска

Германија
Холандија

Белгија

Франција

Италија

Чешка

Словенија

УнгаријаАвстрија

Словачка

Романија

Бугарија

Грција

ТурцијаШпанија
Португалија

Велика 
Британија

Ирска

Малта

Кипар

Хрватска Србија

Босна и 
Херцеговина

Црна Гора
Поранешна Југословенска 
Република Македонија

Албанија

Луксембург

2007

Косово  
(под  
UNSCR 
1244)
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Последователни 
проширувања

Организацијата која беше основана 
во 1957 како Европски Заедници, а 
сега позната како Европска Унија, 
на почетокот имаше шест членки: 
Белгија, Франција, Германија, Италија, 
Луксембург и Холандија. 

Данска, Ирска и Обединетото 
Кралство во 1973 станаа земји 
членки. Грција пристапи во 1981, 
а во 1986 следуваа Португалија и 
Шпанија. Австрија, Финска и Шведска 
пристапија во 1995. 

Во 2004, со најголемото проширување 
на ЕУ, Кипар, Република Чешка, Естонија, 
Унгарија, Латвија, Литванија, Малта, 
Полска, Словачка и Словенија станаа 
земји членки. 

Во јануари 2007, пристапија Бугарија 
и Романија, со што членството на ЕУ 
прерасна во 27 земји-членки.

Европската Унија донесе огромни предности за сите 
Европејци  - стабилност, просперитет, демократија, 
човекови права, основни слободи и владеење на 
правото. Овие не се само апстрактни начела. Тие 
го променија квалитетот на животот на милиони 
луѓе. Придобивките на потрошувачите во ЕУ од 
единствениот пазар се очигледни: економски 
развој и отворање на работни места, побезбедни 
производи, пониски цени и поголем избор во 
клучните сектори како што се телекомуникациите, 
банкарството и воздухопловството, а тоа се само 
неколку од нив. 

Но, ЕУ не се однесува само на богатство и подобрен 
животен стандард. ЕУ е заедница на вредности. 
Ние сме семејство на европски демократски 
земји кои се посветени заеднички да работат за 
мир и просперитет, слобода и социјална правда. 
И ние ги штитиме тие вредности. Ние бараме да 
ја поттикнеме соработката помеѓу народите во 
Европа, а притоа да ги почитуваме и заштитуваме 
нашите различности.

Candidate
Countries

Potential
Candidate Countries

Candidate
Countries

Potential
Candidate Countries

Candidate
Countries

Potential
Candidate Countries

Candidate
Countries

Potential
Candidate Countries
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Кој може да пристапи?

Условите за пристапување кон ЕУ, низ текот 
на еволуцијата на Унијата, се дефинираат 
со сé поголема прецизност, со цел да им се 

овозможи на граѓаните на Унијата поголема јасност,  
како и водство и советување на земјите кои сакаат 
да & пристапат. 

Во членот 49 од Договорот за Европската Унија 
се наведува дека секоја европска земја може да 
аплицира за членство, доколку се почитуваат 
принципите на слобода, демократија, почитување 
на човековите права и основни слободи, и владеење 
на правото. 

Една земја може да стане членка ако ги исполнува 
сите критериуми за пристапување, како што беше 
дефинирано од Европскиот Совет во Копенхаген во 
1993, и тоа беше зајакнато во 1995. Тие критериуми се:

Член 6 (1) од Договорот 
за Европската Унија

„Унијата е основана на принципите на 
слобода, демократија, почитување на 
човековите права и основни слободи, 
принципи кои се заеднички за сите 
земји-членки.”

Член 49 од Договорот 
за Европската Унија

„Секоја европска земја која ги по-
читува принципите утврдени во Член 
6(1) може да аплицира да стане земја-
членка на Унијата.”

1.  Политички: стабилни институции кои гарантираат 
демократија, владеење на правото, човекови права 
и почитување и заштита на малцинствата. 

2. Економски: функционална пазарна економија 
и капацитет за справување со конкуренцијата и 
силите на пазарот во ЕУ.

3. Капацитет за преземање на обврските од 
членството, вклучително и придржување кон 
целите на политичката, економската и монетарната 
унија. 

4. Целосно усвојување на европското законодавство 
и негово ефективно спроведување преку соодветни 
административни и судски структури. 

Покрај тоа, ЕУ мора да биде во можност да интегрира 
нови членки, и оттаму го задржува правото да 
одлучува кога е подготвена да ги прифати. 

Некои земји сé уште треба да ја преточат својата 
европска перспектива во членство во ЕУ. Хрватска, 
Турција и Поранешна Југословенска Република 
Македонија се веќе земји кандидатки; ЕУ веќе ги 
започна преговорите за членство со Хрватска 
и Турција. Другите земји од Западен Балкан- 
Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија 
вклучително и Косово (согласно Резолуцијата 1244 
на Советот за безбедност на ОН) – исто така работат 
на исполнување на критериумите за придвижување 
нанапред. Брзината со која секоја од овие земји 
напредува зависи единствено од нејзиниот 
напредок кон нашите заеднички цели.
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Каде сме сега?

ЕУ ги призна Турција, Хрватска и 
Поранешна Југословенска Република  
Македонија како земји кандидатки. 
Прeговорите за пристапување 
со двете земји беа отворени на 3 
октомври 2005.

Поранешна Југословенска Република 
Македонија беше признаена како 
земја кандидатка во декември 2005. 

Во 2003, шефовите на државите и 
владите на ЕУ ја усвоија „Агендата 
од Солун” со која уште еднаш ја 
потврдија перспективата за идното 
членство на сите земји од Западен 
Балкан. Според тоа, Албанија, Босна 
и Херцеговина, Црна Гора, Србија 
вклучително и Косово (согласно 
Резолуцијата 1244 на Советот за 
безбедност на ОН) се сметаат за 
потенцијални земји членки.

Земји кандидатки
1 Хрватска
2 Поранешна Југословенска Република Македонија
3 Турција

Земји потенцијални кандидатки
4 Албанија
5 Црна Гора
6 Босна и Херцеговина
7 Србија
8 Косово (согласно Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН)

3

1

2

7
6

5

4

8

2007
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Прием на нови членки се врши само кога 
тие се само со едногласна согласност на 
демократски избраните влади на земјите-

членки на ЕУ, кои заеднички настапуваат во Советот 
на министри или Европскиот совет. Тоа важи за 
секој стадиум од процесот.

Долго време пред да се отпочнат преговорите за 
пристапување, сите договори помеѓу ЕУ и било која 
земја која не е членка на ЕУ - како што е Договорот 
за стабилизација и асоцијација со земјите од 
Западен Балкан или Царинската унија со Турција – 
се склучуваат само откако земјите-членки на ЕУ ќе 
го дадат своето одобрување. 

Кога една земја аплицира за пристапување кон ЕУ, 
владите на земјите-членки, кои се претставувани во 
Советот, одлучуваат – откако ќе добијат мислење од 
Комисијата – дали да се прифати апликацијата и да 
се признае земјата како кандидатка за членство. 

Кој одлучува? 

На сличен начин, земјите-членки одлучуваат 
кога и под кои услови да ги отворат и затворат 
пристапните преговори со кандидатките за секоја 
политичка област (исто така познати како „поглавја” 
види дел „Процесот на проширување во функција” 
подолу). Земјите-членки се оние кои одлучуваат 
кога ќе бидат успешно завршени пристапните 
преговори. 

Секоја земја-членка треба да се сложи и да го 
потпише Нацртот на Договорот за пристапување, 
пред земјата кандидат да стане земја која 
пристапува, и потоа договорот треба да биде 
ратификуван од секоја земја-членка согласно 
постапките утврдени со уставот на секоја од 
земјите-членки. Исто така, согласност треба да даде 
и Европскиот парламент, чии членови се избираат 
непосредно од страна на граѓаните на ЕУ.
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Политиката на ЕУ за проширување обезбедува 
добро раководен процес на пристапување, 
така што проширувањето дава истовремени 

придобивки за ЕУ и за земјите кои пристапуваат. 
Земјите кандидатки треба да покажат дека 
ќе бидат способни да го одиграат својот дел 
полноправно како членки – а за тоа е потребна 
голема поддршка од граѓаните, како и техничка и 
политичка усогласеност со стандардите и нормите 
на ЕУ. Во текот на процесот од аплицирањето 
до пристапувањето, ЕУ спроведува сеопфатни 
постапки за одобрување за секоја фаза поединечно. 

Земјата која сака да пристапи кон ЕУ поднесува 
апликација за членство до Советот, каде се 
претставени владите на сите земји-членки на ЕУ. 
Советот бара од Комисијата да направи проценка на 
способноста на апликантот да ги исполни условите за 
членство. Ако Комисијата даде позитивно мислење 
и Советот едногласно се сложи за преговарачкиот 
мандат, формално се отвораат преговорите помеѓу 
земјата кандидат и сите земји-членки.

Претпристапната стратегија е изработена за да им 
се помогне на земјите да се подготват за своето идно 
членство. Клучните елементи на оваа стратегија 
вклучуваат договори со кои се утврдуваат правата и 
обврските (како што се Договорите за стабилизација 
и асоцијација за земјите од Западен Балкан), како и 
специјални механизми за координација како што 
се Пристапните или Европските партнерства, во 
кои се утврдуваат конкретни цели за реформи кои 
треба да бидат остварени од страна на земјите 
кандидатки и земјите потенцијални кандидатки. 
Финансиската поддршка од ЕУ е друг значаен аспект 
на претпристапните стратегии.

Како функционира процесот на 
проширување: исполнување на условите

Преговори за пристапување 

Првенствено, важно е да се истакне дека терминот 
„преговори” може да наведе на мислење во 
погрешна насока. Преговорите за пристапување се 
фокусирани на условите и временскиот период за 
усвојување, спроведување и примена на правилата 
на ЕУ од страна на земјата кандидатка - што 
изнесува околу 90.000 страници. За овие правила, 
(познати како „acquis”, француски израз за „она 
што е договорено") не се преговара.  За земјите 
кандидатки, во основа тоа значи договарање 
за тоа како и кога ќе се усвојат и спроведат 
правилата и процедурите на ЕУ. За ЕУ, важно е да 
се добие гаранција за датумот и ефективноста на 
спроведувањето на овие правила од страна на 
земјата кандидатка. 

Преговорите се спроведуваат со секоја земја 
кандидатка поединечно, а брзината зависи од 
напредокот на земјата во исполнувањето на тие 
услови. Заради тоа, земјите кандидатки имаат 
поттик да ги спроведат потребните реформи на 
брз и ефективен начин. За некои од тие реформи 
има потреба од значителни и понекогаш тешки 
трансформации на политичките и економските 
структури на земјата. Оттаму, значајно е владите 
јасно и уверливо да им ги соопштуваат причините 
за реформите на граѓаните во земјата. Поддршката 
од граѓанското општество има суштинско значење 
за овој процес. 

Преговорите за пристапување се одвиваат помеѓу 
земјите-членки на ЕУ и земјите кандидатки. Сесиите 
за преговори се одвиваат на ниво на министри или 
заменици, т.е. постојани претставници за земјите-
членки, и амбасадорите и главните преговарачи за 
земјите кандидати. 

За да се олеснат преговорите, целата содржина 
на европското право е поделена во „поглавја”, а 
секое од нив се однесува на одредена политичка 
област. Првиот чекор во преговорите се нарекува 
„скрининг”; чија цел е да се идентификуваат 
областите во кои има потреба од усогласување на 
законодавството, институциите или практиките на 
земјата кандидатка.
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Поглавја на европското законодавство

18. Статистика

19. Социјална политика и вработување

20. Политика за претпријатија и индустрија

21. Трансевропски мрежи

22. Регионална политика и координација на 
структурни инструменти

23. Судство и основни права

24. Правда, слобода и безбедност

25. Наука и истражување

26. Образование и култура

27. Животна средина

28. Заштита на потрошувачите и здравјето

29. Царинска унија

30. Надворешни односи

31. Надворешна, безбедносна и одбрамбена 
политика

32. Финансиска контрола

33. Финансиски и буџетски одредби

34. Институции

35. Други прашања

1. Слободно движење на стоките

2. Слобода за движење на работниците

3. Право на основање и право на 
обезбедување услуги

4. Слободно движење на капиталот

5. Јавни набавки

6. Закон за компаниите

7. Закон за интелектуална сопственост

8. Политика за конкурентност

9. Финансиски услуги

10. Информатичко општество и медиуми

11. Земјоделство

12. Безбедност на храна, ветеринарна и 
фитосанитарна политика

13. Рибарство

14. Политика за транспорт

15. Енергија

16. Оданочување

17. Економска и монетарна политика
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Скрининг извештај за 
Хрватска, Поглавје 20- 
Политика за претпријатија 
и индустрија

„III. Проценка на степенот на 
усогласеност и капацитет за 
спроведување. Севкупно, Хрватска 
достигна задоволително ниво 
на усогласеност со европското 
законодавство; потребно е да ја 
финализира својата индустриска 
стратегија и да го подобри 
капацитетот за оценување на 
индустриската конкурентност 
и подобрување на анализата и 
формулирањето на политиките.. […].”

Како основа за отпочнување на техничкиот процес 
на преговори, Комисијата подготвува „извештај 
за скрининг” за секое поглавје и секоја земја. Овие 
извештаи се поднесуваат до Советот. Комисијата 
дава препорака дали да се отворат преговори за 
поглавјето или потребно е претходно да се исполнат 
одредени услови (или „критериуми”).

Потоа, земјата кандидат поднесува преговарачка 
позиција. Врз основа на предлогот даден од 
Комисијата, Советот усвојува заеднички став на ЕУ 
со кој се дозволува отворање на преговорите.

Откако ЕУ ќе се сложи околу заедничкиот став за 
секое поглавје од европското законодавство, и 
откако земјата кандидат ќе го прифати заедничкиот 
став на ЕУ, преговорите за даденото поглавје се 
затвораат - но само привремено. Преговорите за 
пристапување кон ЕУ функционираат на принципот 
дека „ништо не е договорено додека не биде сé 
договорено”, така што дефинитивното затворање 
на поглавјата се случува на крајот на целиот 
преговарачки процес.
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Извештаи и мониторинг

Комисијата благовремено ги информира Советот 
и Европскиот парламент за напредокот на 
земјата, преку годишните стратешки документи 
и извештаите за напредокот на секоја земја 
поединечно. Исто така, врши мониторинг на 
исполнувањето на условите за критериумите и 
напредокот во почитувањето на обврските.

2006 Извештај за напредокот 
на Турција, Поглавје 25,   
„Наука и истражување”

„Политиките за истражување во Турција 
резултираа со значително зголемување на 
буџетите за истражување и развој: речиси 
пет пати поголеми во споредба со нивото 
од 2002. Нови универзитети беа отворени 
во 16 града. Исто така, подобрувања беа 
постигнати во капацитетите на Турција за 
наука и истражување, вклучително и нејзиното 
постепено поуспешно учество во 6-та Рамковна 
програма. Стапката на успешност на Турција 
во рамките на 6-та Рамковна програма се 
подобри и сега изнесува 17%. Меѓутоа, тоа е под 
просекот на ЕУ од 20%. Во однос на финансирање, 
Турција беше најуспешна во добивањето на мали 
проекти. Меѓутоа, финансирањето од ЕУ не го 
постигнува својот потенцијал. 

Земајќи ги предвид активностите кои 
Турција ги презема во однос на мобилноста на 
истражувачите, науката и општеството и 3% 
од БДП за мерките на Акциониот план за наука 
и технологија, Турција е веќе добро интегрирана 
во Европската истражувачка област.” 



13

Мониторингот продолжува до пристапувањето. Тоа 
дава можност да се даваат дополнителни насоки 
како што земјите ги преземаат одговорностите за 
членство, и исто така им дава гаранција на земјите-
членки дека новите земји ги исполнуваат условите 
за пристапување.

Договор за пристапување

По завршувањето на преговорите за сите поглавја 
на задоволство на двете страни, резултатите се 
инкорпорираат во нацрт Договор за пристапување. 
Доколку се добие поддршка од Комисијата, Советот 
и Европскиот парламент, договорот се потпишува 
и ратификува од страна на земјата кандидат и сите 
земји-членки. 

Од потпишување на Договорот за 
пристапување до пристапувањето

По потпишувањето на Договорот за пристапување, 
земјата кандидат станува „земја која треба 
да пристапи” и стекнува право на одредени 
привремени привилегии сé додека не стане земја-
членка на ЕУ. Како земја која треба да пристапи, 
може да дава коментари на нацрт предлози на 
ЕУ, комуникации, препораки или иницијативи, и 
стекнува статус на „активен набљудувач” на телата 
и агенциите на ЕУ, каде има право да се изразува, 
но не и да гласа. По завршувањето на процесот на 
ратификување, Договорот за пристапување стапува 
на сила на определениот датум, а земјата која треба 
да пристапи станува земја-членка.
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Помош за земјите кандидатки да се подготват за членство

Напредокот на земјата кандидат кон ЕУ зависи 
од тоа како се спроведени потребните 
реформи за исполнување на критериумите 

за пристапување. ЕУ обезбедува поддршка за 
земјите во нивните подготовки за пристапување во 
ЕУ.

Формалните врски на земјата кандидат со ЕУ може 
да се утврдат со различни договори. На пример, 
формалните врски на Турција со ЕУ се заштитени 
со договорот кој за првпат беше потпишан во 1963 
(„Договорот од Анкара”), кој оттогаш повеќе пати 
беше обновуван, и во Царинската унија која беше 
договорена во 1995. 

Во 2000 година, беше воспоставен специјален 
процес за земјите од Западен Балкан, наречен 
Процес за стабилизација и асоцијација (ПСА). Со 
ПСА се тежнее кон остварување на три цели, 
имено стабилизација и брза транзиција кон 
пазарна економија, промовирање на регионална 
соработка и перспектива за пристапување кон ЕУ. 
На земјите од регионот им се помага да ги изградат 
капацитетите за усвојување и спроведување 
на европските стандарди. Во рамките на ПСА, 
на земјите од Западен Балкан, Унијата им нуди 
трговски концесии, договорни односи и економска 
и финансиска помош. Од 1991, ЕУ има обезбедено 
поддршка во вредност од околу 12 милијарди 
евра за Западен Балкан, што претставува една од 
најголемите поддршки по глава на жител во светот. 

Честопати, земјите кандидатки треба да спроведат 
значителни реформи за да се обезбеди сигурност 
дека правилата на ЕУ не се само усвоени, 

туку и соодветно спроведени. Тие ќе треба да 
основаат нови тела, како што е независно тело за 
конкурентност, или агенција за стандарди за храна. 
Или, тие треба да ги реорганизираат постоечките 
институции: демилитаризација на полицијата, 
надградба на организациите одговорни за заштита 
на животната средина и нуклеарната безбедност, 
или давање поголема автономија на обвинителите 
во борбата против корупцијата. 

Ваквите реформи вообичаено подразбираат големи 
инвестиции во „know-how" и фондови. ЕУ нуди долга 
низа на комплементарни програми и механизми за 
обезбедување на финансиска и техничка поддршка 
за спроведувањето на тие реформи. Свесна за 
предизвиците за граѓаните во земјите кандидати 
кои произлегуваат од реформите, ЕУ исто така 
промовира стратегии за поголемо разбирање на 
процесот на пристапување за граѓаните на земјата 
кандидатка, вклучително и дијалог помеѓу земјите 
на ЕУ и земјите кандидати на ниво на граѓанското 
општество: синдикати, здруженија на потрошувачи 
и други невладини организации. 

Зајакнувањето на институционалниот капацитет  
или „градење на институциите” претставува 
значаен аспект од поддршката на ЕУ, преку 
развивање на структури или обука на кадар кој 
е одговорен за примена на правилата на ЕУ во 
земјата кандидатка. Советите за спроведување 
на европското законодавство честопати се 
обезбедуваат преку „Твининг аранжмани”, со кои 
експертите од земјите-членки на ЕУ привремено 
се распоредуваат во земјите кандидати или преку 
краткорочни работилници. 

Турција

Хрватска
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Подготовката на земјите за членство може да значи 
и поддршка за надградба на инфраструктурата: 
изградба на отпадни капацитети за цврст отпад или 
подобрување на транспортните мрежи. На земјите 
кандидати им е дозволено да учествуваат во 
програмите на ЕУ, на пример во областите за јавно 
здравство или истражување, а може да добијат и 
грантови и заеми од меѓународните финансиски 
институции. Ваквото искуство им овозможува на 
земјите кандидатки да научат како да управуваат со 
ваков тип на финансирање на кое ќе стекнат право 
по пристапувањето, но исто така им помага да се 
запознаат со политиките и инструментите на ЕУ.

ЕУ има подготвено нов финансиски инструмент 
за финансирање на поддршката на земјите на 
нивниот пат кон членството, вклучително и 
низа на иницијативи и услови за да се осигура 
најдобра употреба на парите од ЕУ. Овој единствен 
„Инструмент за претпристапна помош”(ИПА), 
кој стапи на сила од 1 јануари 2007, претставува 
поедноставување на претходните програми на ЕУ 
за поддршка, како што се: Фаре, КАРДС или САПАРД.

Со ИПА особено ќе се помогне зајакнувањето 
на демократските институции и владеењето на 
правото, реформата на јавната администрација, 
спроведувањето на економските реформи, 

промовирањето на почитувањето на човековите 
права и правата на малцинствата и половата 
рамноправност, поддршката за развој на граѓанското 
општество и унапредувањето на регионалната 
соработка, и придонесот кон одржлив развој и 
намалувањето на сиромаштијата. Дополнителна цел 
за земјите кандидатки претставува усвојувањето и 
спроведувањето на сите услови за членство. 

Преку ИПА ќе бидат обезбедени вкупно 11.468 
милиони евра (11,5 милијарди евра) според 
тековните цени во перидот 2007-2013, а конкретната 
распределба ќе се одлучува за секоја година 
поединечно.

Поранешна Југословенска Република Македонија

Индикативна финансиска рамка за Инструментот за претпристапна помош (ИПА) до 
2010 (милиони евра, тековни цени)

2007 2008 2009 2010

Турција 497,2 538,7 566,4 653,7

Хрватска 138,5 146,0 151,2 154,2
Поранешна Југословенска Република 
Македонија 58,5 70,2 81,8 92,3

Србија 186,7 190,9 194,8 198,7

Црна Гора 31,4 32,6 33,3 34,0

Косово (под UNSCR 1244) 68,3 64,7 66,1 67,3

Босна и Херцеговина 62,1 74,8 89,1 106,0

Албанија 61,0 70,7 81,2 93,2

Вкупно 1260,2 1383,3 1480,4 1621,7
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Идното проширување ќе се однесува на 
земјите од Југоисточна Европа. Во најдобар 
интерес на цела Европа е да се унапреди 

демократското трансформирање на земјите од 
Западен Балкан и Турција, и да се консолидира 
стабилноста.

Во декември 2006, Еврпскиот Совет го обнови 
својот консензус за проширувањето. ЕУ 
сериозно ја зема во предвид загриженоста на 
своите граѓани за брзината со која се одвива 
проширувањето. Политиката за проширување 
се заснова на консолидирање. Тоа значи дека 
ЕУ ја прифаќа обврзаноста кон земјите кои веќе 
го имаат започнато процесот, но е внимателна 
околу преземањето на нови обврски. Прецизната 
условеност се применува за сите земји кандидатки 
и потенцијални земји кандидатки. Можните датуми 
за пристапување зависат од нивниот напредок во 
политичките и економските реформи, како и од 

Иднината

усогласеноста со законодавството на ЕУ. Секоја 
земја ќе биде оценувана во зависност од заслугите. 

Со цел проширувањето да биде успешно, од 
суштинско значење е да се обезбеди поддршка од 
граѓаните не само на земјите членки на ЕУ, туку и од 
граѓаните на земјите кандидатки и потенцијалните 
земји кандидатки. Значително подобро е да 
се соопштуваат успесите и предизвиците од 
проширувањето, за да се добие поддршка од 
јавноста и заедничкиот развој да прерасне во 
заеднички проект. 

Со пристапувањето на Бугарија и Романија во 
јануари 2007, беше завршена петтата рунда на 
проширување на ЕУ, која започна во 2004 и бројот 
на земји членки на ЕУ беше зголемен од 15 на 27. 
Таков сличен голем бран на проширување нема да 
се одвива во блиска иднина. Европа ќе продолжи 
да се зголемува со брзина, која ќе биде одредена од 
самите граѓани и напредокот на земјите кандидатки 
во однос на исполнувањето на условите. 

Европската Унија има динамичен карактер. Многу 
беше постигнато во изминатите години, и ова 
патување продолжува натаму. Унијата е обврзана да 
ги следи напредокот на преговорите. Во процесот 
на интегрирање на нови членки, заедно ќе работиме 
кон зголемување на просперитетот и безбедноста, 
и притоа ќе ја зголемуваме солидарноста. 

И Eвропската Унија и заинтересираните земји ќе 
имаат придобивка од трансформирачката моќ на 
процесот кој води кон пристапување.
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Историјат на процесот

1957 Белгија, Франција, Германија, Италија, Луксембург и Холадија го потпишуваат Договорот од Рим          
и ја основаат Европската економска заедница.

1963 Договорот од Анкара е потпишан со Турција. 

1973 Данска, Ирска и Обединетото Кралство и се придружуваат на ЕЗ. 

1981 Грција се придружува на ЕЗ. 

1986 Шпанија и Португалија се придружуваат на ЕЗ. 

1987 Турција поднесува апликација за пристапување во ЕУ. 

1990 По обединувањето на Германија, интегрирање на Поранешна Германска Демократска Република. 

1993 Европскиот Совет во Копенгахен ги договара критериумите за пристапување. 

1995 Аврстрија, Финска и Шведска  се придружуваат на ЕУ.
Царинска унија со Турција.

1999 Европскиот Совет во Хелсинки потврдува дека Турција е земја кандидат. 

2000 На самитот во Загреб се потврдува целосната обврзаност на земјите од Западен Балкан за     
Процесот за стабилизација и асоцијација.

2003  Хрватска поднесува апликација за пристапување кон ЕУ.
На самитот во Солун се потврдува обврзаноста на ЕУ за интегрирање на земјите од                    
Западен Балкан во Унијата. 

2004 Кипар, Република Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Малта, Полска, Словачка и Словенија  
пристапуваат кон ЕУ.
Поранешна Југословенска Република Македонија поднесува апликација за пристапување кон ЕУ. 

2005 Отворање на преговорите за пристапување со Турција и Хрватска.
Започнува процес на скрининг за Турција и Хрватска.

2006 Отворање и привремено затворање на првото поглавје од преговорите со Хрватска и Турција.

2007 Јануари: Бугарија и Романија станаа земји членки на ЕУ.

                



18



19



Европска комисија- Генерален директорат за проширување
Единица А2: Информации и комуникација
Адреса: Rue de la Loi 200, B-1049 Брисел
Тел: (+32-2) 299.06.06 Факс: (+32-2) 299.17.77

Повеќе информации за проширувањето можете да најдете на веб 
страната на Генералниот директорат за проширување на Европската 
комисија.

http://ec.europa.eu/enlargement/


