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Poslanstvo EU v 21. stoletju je:

 �  ohranjati in krepiti mir med njenimi državami 
članicami;

 �  povezovati evropske države s praktičnim sodelovanjem;

 �  skrbeti, da lahko evropski državljani živijo v varnem 
okolju;

 � spodbujati gospodarsko in družbeno solidarnost;

 �  ohranjati evropsko identiteto in različnost  
v globaliziranem svetu;

 � uveljavljati skupne vrednote Evropejcev.
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I. MIR
Preden je ideja o združeni Evropi postala politični cilj, je bila zgolj misel, o kateri so 
sanjali filozofi in vizionarji. Že Victor Hugo je na primer govoril o „Združenih državah 
Evrope“, v katerih bi vladali mir in humanistični ideali. Te sanje sta razblinili dve 
grozoviti vojni, ki sta v prvi polovici prejšnjega stoletja opustošili celino.

Vendar se je iz ruševin druge svetovne vojne rodilo novo upanje. Ljudje, ki so med 
vojno sodelovali v uporu proti totalitarizmu, so sklenili, da bodo presegli nasprotja 
med evropskimi narodi in postavili temelje za trajni mir. Tako so med letoma 1945 
in 1950 nekateri pogumni državniki, med katerimi so bili Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Alcide de Gasperi in Winston Churchill, sklenili, da bodo prepričali svoja 
ljudstva, naj vstopijo v novo obdobje. V zahodni Evropi naj bi ustvarili nove strukture 
na skupnih interesih in pogodbah, ki zagotavljajo vladavino prava in enakopravnost 
držav.

Robert Schuman (francoski zunanji minister) je 9. maja 1950 na podlagi ideje, ki se 
je porodila Jeanu Monnetu, predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in 
jeklo (ESPJ). Proizvodnja premoga in jekla v državah, ki so se nekoč vojskovale med 
sabo, naj bi prešla pod skupno oblast, t. i. „visoko oblast“. Ne samo v praksi, tudi na 
simbolični ravni sta surovini, ki sta se uporabljali v vojne namene, postali sredstvo 
za spravo in mir.

II. ZDRUŽEVANJE EVROPE
Evropska unija je spodbudila združitev Nemčije po padcu berlinskega zidu leta 1989. 
Ko je leta  1991 razpadel sovjetski imperij, so lahko države srednje in vzhodne 
Evrope, ki so več desetletij trpele za „železno zaveso“, spet začele svobodno krojiti 
svojo usodo. Mnoge so se odločile, da je njihova prihodnost v družini demokratičnih 
evropskih narodov. Leta 2004 se jih je osem pridružilo EU, leta 2007 pa sta jim sledili 
še dve.

Proces širitve EU pa se še ni končal. Leta 2005 so se začela pristopna pogajanja s 
Turčijo in Hrvaško. Leta 2009 je za članstvo zaprosila Islandija, več držav na Balkanu 
pa je ubralo pot, ki bi jih nekega dne lahko privedla do članstva v EU. Hrvaška naj bi 
postala 28. država članica Evropske unije.
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III. VARNOST
Žal se mora Evropa v 21. stoletju še vedno spoprijemati z vprašanjem varnosti. EU 
mora sprejeti učinkovite ukrepe, da bi zagotovila varnost svojim državam članicam. 
Navezati mora plodno sodelovanje z območji, na katera meji: Balkanom, severno 
Afriko, Kavkazom in Bližnjim vzhodom. Poleg tega mora zaradi varovanja svojih 
vojaških in strateških interesov sodelovati z zaveznicami, zlasti Natom, in razvijati 
pristno skupno evropsko varnostno in obrambno politiko.

Notranja in zunanja varnost sta pravzaprav dve plati medalje. Boj proti terorizmu 
in organiziranemu kriminalu zahteva tesno sodelovanje policij vseh držav EU. EU 
kot „območje svobode, varnosti in pravice“, kjer imajo vsi enak dostop do pravice, 
zakonodaja pa varuje vse enako, je nov izziv, ki zahteva tesno sodelovanje vlad. Tudi 
organi, kot so Europol, Evropski policijski urad in Eurojust (ki spodbuja sodelovanje 
med tožilci, sodniki in policisti v različnih državah EU), lahko delujejo dejavneje in 
učinkoviteje.

IV.  GOSPODARSKA IN DRUŽBENA SOLIDARNOST
Evropska unija je bila ustanovljena zaradi političnih ciljev, njihovega uresničevanja 
pa se je lotila z gospodarskim sodelovanjem.

Delež prebivalstva v evropskih državah postaja iz leta v leto manjši v primerjavi 
s svetovnim prebivalstvom. Zato je nujno, da te države še naprej nastopajo s 
skupnimi močmi, če želijo ohraniti gospodarsko rast in konkurirati drugim večjim 
gospodarskim silam na svetu. Nobena država EU ni dovolj gospodarsko močna, 
da bi se sama lahko uspešno spoprijela z drugimi državami na področju svetovne 
trgovine. Da bi evropska podjetja dosegla t. i. ekonomijo obsega in pridobila nove 
potrošnike, potrebujejo širšo bazo kot le svoj domači trg, to pa jim lahko omogoči 
evropski enotni trg. EU si prizadeva odstraniti ovire za trgovino in podjetja osvoboditi 
nepotrebne birokracije, da bi vseevropski trg s 500 milijoni potrošnikov koristil kar 
največ ljudem.

Padec berlinskega zidu leta 1989 je vodil do postopnega konca nekdanjih delitev na evropski celini. 
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Vseevropsko svobodno konkurenco pa je treba uravnotežiti z vseevropsko 
solidarnostjo. Evropski državljani imajo od tega oprijemljive koristi: če so žrtve 
poplav in drugih naravnih nesreč, dobijo pomoč iz proračuna EU. Evropska komisija 
s svojimi „strukturnimi skladi“ podpira in dopolnjuje prizadevanja državnih in 
regionalnih organov znotraj EU, da bi zmanjšali razlike med različnimi deli Evrope. 
Proračun EU in posojila Evropske investicijske banke so namenjeni izboljšanju 
evropske prometne infrastrukture (na primer razširitvi avtocestnih omrežij in 
omrežij železniških prog za velike hitrosti), kar omogoča boljši dostop do oddaljenih 
regij in spodbuja vseevropsko trgovino.

Svetovna finančna kriza je leta  2008 sprožila najhujši upad gospodarske rasti v 
zgodovini EU. Vlade in institucije EU so morale hitro ukrepati, da bi rešile banke, EU 
pa je finančno pomagala državam, ki jih je kriza najhuje prizadela. Območje evra 
je bilo zaradi skupne valute bolje zavarovano pred špekulacijami in devalvacijo. 
EU in države članice so si v letu 2010 skupaj intenzivno prizadevale za zmanjšanje 
javnega dolga. Evropske države v naslednjih letih čaka veliki izziv, kako se skupaj 
spoprijeti z globalno krizo ter skupaj najti pot iz recesije in doseči trajnostno rast.

V.  EVROPSKA IDENTITETA IN RA ZLIČNOST  
V GLOBALIZIRANEM SVETU

Postindustrijska družba Evrope postaja iz dneva v dan bolj zapletena. Življenjski 
standard se je znatno zvišal, kljub temu pa še vedno obstajajo precejšnje razlike 
med bogatimi in revnimi. Te razlike se lahko še povečajo zaradi dejavnikov, kot so 
gospodarska recesija, selitev industrije, staranje prebivalstva in težave z javnimi 
financami. Pomembno je, da se države članice EU skupaj lotevajo reševanja teh 
težav.

Vendar skupno prizadevanje ne pomeni, da se pri tem pozabi na kulturno in 
jezikovno identiteto posameznih držav, po katerih se te razlikujejo druga od druge. 
Prav nasprotno – veliko dejavnosti na evropski ravni pomaga uveljavljati regionalne 
posebnosti in bogato raznovrstnost evropskih tradicij in kultur.

Dolgoročno bodo od tega imele koristi prav vse države znotraj EU. Šestdeset let 
evropskega povezovanja je dokazalo, da je EU veliko več kot vsota sestavnih delov: 
ima veliko večji vpliv na gospodarskem, socialnem, tehnološkem, trgovinskem in 
političnem področju, kot bi ga imela prizadevanja posameznih držav članic. Skupni 
nastop in enotno stališče pomenita dodano vrednost.
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Gospodarstva v vzponu, kot so Kitajska, Indija in Brazilija, so že pripravljena, da 
se Združenim državam pridružijo kot svetovne supersile. Zato še nikoli ni bilo tako 
pomembno, da države članice Evropske unije stopijo skupaj in dosežejo „kritično 
maso“ ter tako ohranijo svoj vpliv v svetu.

Kako Evropska unija uporablja svoj vpliv?

 �  EU je svetovna trgovinska velesila in ima zato ključno vlogo pri mednarodnih 
pogajanjih, kot so pogajanja med 153 državami članicami Svetovne trgovinske 
organizacije (STO), ali na konferencah Združenih narodov o podnebnih 
spremembah.

 �  EU je zavzela jasno stališče do kočljivih vprašanj, ki zadevajo državljane, na 
primer do varovanja okolja, obnovljivih energetskih virov, „previdnostnega 
načela“ pri varnosti hrane, etičnih vidikov biotehnologije, potrebe po varstvu 
ogroženih vrst itn.

 �  EU ostaja med tistimi, ki si najbolj prizadevajo za obvladovanje globalnega 
segrevanja. Decembra 2008 je sprejela enostransko zavezo, da bo do leta 2020 
zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 20 %.

Stari pregovor „v slogi je moč“ je zato še posebno pomemben za današnje Evropejce.

Združeni v različnosti: skupno prizadevanje prinaša boljše rezultate.

©
 L

ew
is

/I
n 

Pi
ct

ur
es

/C
or

bi
s



9

VI. VREDNOTE
EU želi uveljavljati človekoljubne in napredne vrednote ter zagotoviti, da bo 
človeštvo obvladovalo aktualne velike globalne spremembe, ne pa da bo njihova 
žrtev. Potreb ljudi ni mogoče zadovoljiti samo s tržnimi silami ali določati z 
enostranskim ukrepanjem posameznih držav.

Tako se EU zavzema za vrednote človečnosti in družbeni model, ki ga podpira velika 
večina državljanov. Evropejci cenijo svojo bogato dediščino vrednot, ki vključuje 
varstvo človekovih pravic, družbeno solidarnost, svobodno podjetništvo, pravično 
porazdelitev sadov gospodarske rasti, pravico do zaščitenega okolja, spoštovanje 
kulturne, jezikovne in verske različnosti ter usklajeno sožitje tradicije in napredka.

Listina o temeljnih pravicah Evropske unije je bila razglašena decembra  2000 v 
Nici. Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1.  decembra  2009, je zdaj pravno 
zavezujoča. V njej so navedene vse pravice, ki jih danes priznavajo države članice EU 
in njeni državljani. Skupne pravice in vrednote lahko ustvarijo občutek sorodnosti 
med Evropejci. Odprava smrtne kazni v vseh državah EU je le en primer tega.
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 �  1951: Šest ustanovnih članic ustanovi Evropsko 
skupnost za premog in jeklo.

 �  1957: Istih šest držav v Rimu podpiše Rimski pogodbi,  
s katerima sta ustanovljeni Evropska gospodarska 
skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko 
energijo (Euratom).

 �  1973: Skupnosti se razširijo na devet držav članic  
in uvedejo več skupnih politik.

 �  1979: Prve neposredne volitve v Evropski parlament.

 �  1981: Prva sredozemska širitev s pridružitvijo Grčije.

 � 1992: Evropski enotni trg postane resničnost.

 �  1993: Z Maastrichtsko pogodbo je ustanovljena 
Evropska unija (EU).

 � 2002: Uvedba evra v obtok.

 � 2007: Evropska unija šteje 27 držav članic.

 �  2009: Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe  
se spremeni način delovanja EU.
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1.
Schuman je v svoji deklaracij 9.  maja  1950 predlagal ustanovitev Evropske 
skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), ta zamisel se je uresničila s Pariško pogodbo 
18. aprila 1951. S tem je bil znotraj šestih ustanovnih držav (Belgije, Francije, Italije, 
Luksemburga, Nizozemske in Zvezne republike Nemčije) vzpostavljen skupni trg za 
premog in jeklo. Cilj je bil zagotoviti mir med zmagovalci in poraženci v Evropi po 
drugi svetovni vojni ter jih združiti kot enakovredne partnerje, ki sodelujejo v prid 
skupnim interesom.

2.
Šesterica se je nato 25.  marca  1957 z Rimskima pogodbama odločila zgraditi 
Evropsko skupnost za atomsko energijo (Euratom) in Evropsko gospodarsko 
skupnost (EGS). EGS naj bi vključevala širši skupni trg za celo vrsto blaga in 
storitev. Dne 1. julija 1986 so bile odpravljene carine med temi šestimi državami, 
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa so bile vzpostavljene tudi skupne politike, 
predvsem na področju trgovine in kmetijstva.

3.
Ta poteza je bila tako uspešna, da so se Skupnostim odločili pridružiti tudi Danska, 
Irska in Združeno kraljestvo. Ta prva širitev, s katero se je število članic povečalo s 
šest na devet, se je zgodila leta  1973. Obenem so bile uvedene nove socialne in 
okoljske politike, leta 1975 pa je bil ustanovljen Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR).

Francoski zunanji minister Robert Schuman je 9. maja 1950 prvič javno predstavil zamisli,  
ki so privedle do Evropske unije. Zato se 9. maj praznuje kot rojstni dan EU.
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4.
Junija 1979 je bil s prvimi splošnimi neposrednimi volitvami v Evropski parlament 
narejen odločilni korak k Evropski skupnosti. Te volitve potekajo vsakih pet let.

5.
Leta 1981 se je Skupnostim pridružila tudi Grčija, leta 1986 pa sta ji sledili še Španija 
in Portugalska. Zaradi te širitve Skupnosti na južno Evropo se je močno povečala 
potreba po izvajanju programov regionalne pomoči.

6.
Gospodarska recesija v začetku osemdesetih let je prinesla s sabo tudi val 
„evropesimizma“. Novo upanje je vzniknilo, ko je Evropska komisija pod 
predsedstvom Jacquesa Delorsa leta  1985 objavila belo knjigo, ki je vsebovala 
časovni razpored, po katerem naj bi se do 1. januarja 1993 dokončalo vzpostavljanje 
evropskega enotnega trga. Evropske skupnosti so ta ambiciozni načrt tudi sprejele 
in ga vnesle v Enotni evropski akt, ki je bil podpisan februarja 1986, veljati pa je 
začel 1. julija 1987.

7.
Padec berlinskega zidu leta 1989 je temeljito spremenil politično podobo Evrope. 
Sledili sta združitev Nemčije oktobra  1990 in demokratizacija držav srednje in 
vzhodne Evrope, ki so se otresle sovjetskega nadzora. Sama Sovjetska zveza je 
razpadla decembra 1991.

Sočasno so se države članice EGS pogajale za novo pogodbo, ki jo je Evropski svet 
(sestavljen iz predsednikov držav in/ali vlad) sprejel v Maastrichtu decembra 1991. 
Sistemu skupnosti so bila dodana področja meddržavnega sodelovanja (na primer 
zunanja politika in notranja varnost), in tako je z Maastrichtsko pogodbo nastala 
Evropska unija (EU). Pogodba je začela veljati 1. novembra 1993.

8.
Evropski uniji so se leta 1995 pridružile še tri države, Avstrija, Finska in Švedska, s 
čimer se je število članic povečalo na 15. Takrat se je Evropa že spoprijemala z izzivi, 
ki jih je prinesla globalizacija. Nove tehnologije in naraščajoča uporaba interneta so 
spreminjale in posodabljale gospodarstva, pa tudi ustvarjale družbene in kulturne 
napetosti. Reforma je bila toliko bolj potrebna, če upoštevamo, da so brezposelnost 
in naraščajoči stroški za pokojnine oteževali položaj gospodarstev držav članic. 
Državljani so se vedno pogosteje obračali na svoje vlade v upanju, da bodo poiskale 
praktične odgovore na ta vprašanja.
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Voditelji EU so zato marca  2000 sprejeli „lizbonsko strategijo“. Z njo so želeli 
omogočiti konkurenčen položaj Evropske unije na svetovnem trgu v tekmi z drugimi 
pomembnimi akterji, kot so ZDA in novoindustrializirane države. Cilja lizbonske 
strategije sta bila spodbujati inovativnost in poslovne naložbe ter zagotoviti, da se 
evropski izobraževalni sistem prilagaja potrebam informacijske družbe.

Medtem se je EU ukvarjala s svojim najveličastnejšim projektom dotlej: uvedbo 
skupnega plačilnega sredstva, ki bi olajšalo življenje podjetjem, potrošnikom in 
popotnikom. Evro je 1. januarja 2002 zamenjal stare denarne enote 12 držav EU, ki 
sestavljajo „območje evra“, in je danes poleg ameriškega dolarja ena najmočnejših 
valut na svetu.

9.
V sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja so se začele priprave na največjo širitev 
EU. Prošnje za članstvo v EU je vložilo šest držav, ki so nekoč spadale v sovjetski 
blok (Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška), tri baltske 
države, ki so bile včasih del Sovjetske zveze (Estonija, Latvija in Litva), ena nekdanja 
jugoslovanska republika (Slovenija) in dve sredozemski državi (Ciper in Malta).

EU je v tem začutila priložnost, da pomaga pri procesu stabilizacije evropske celine 
in si s temi mladimi demokracijami deli vse prednosti, ki jih je prineslo evropsko 
povezovanje. Pridružitvena pogajanja so se začela decembra  1997, deset držav 
kandidatk se je 1.  maja  2004 pridružilo Evropski uniji. Bolgarija in Romunija sta 
sledili 1. januarja 2007, tako da EU zdaj šteje 27 držav članic.

10.
Da bi se lahko razširjena EU spoprijemala z zahtevnimi izzivi 21. stoletja, je 
potrebovala preprostejši in učinkovitejši način sprejemanja skupnih odločitev. 
Osnutek ustave EU, ki je bil podpisan oktobra 2004 in naj bi nadomestil dotedanje 
Pogodbe, je vseboval nova pravila. Vendar je bilo to besedilo na dveh nacionalnih 
referendumih leta 2005 zavrnjeno. Ustavo je zato nadomestila Lizbonska pogodba, 
ki je bila podpisana 13. decembra 2007, veljati pa je začela 1. decembra 2009. Z njo 
se prejšnje Pogodbe spreminjajo, ne nadomeščajo, z Lizbonsko pogodbo pa se tudi 
uvaja večina sprememb, ki so bile določene v ustavi. Evropski svet je na primer dobil 
stalnega predsednika, ustanovljen pa je bil tudi položaj visokega predstavnika Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko.
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 �  Evropska unija je odprta za vse evropske države, ki 
izpolnjujejo demokratična, politična in gospodarska 
merila za članstvo.

 �  Zaradi več širitev (zadnja je bila leta 2007) se je število 
članic EU povečalo s šest na 27 držav. Leta 2010 se še 
devet drugih držav pogaja o članstvu (npr. Hrvaška in 
Turčija) ali so na različnih stopnjah priprave. Hrvaška 
naj bi postala 28. država članica Evropske unije. 

 �  Vsaka pogodba o vključitvi nove članice zahteva 
soglasno odobritev vseh držav članic. Poleg tega mora 
EU pred vsako novo širitvijo oceniti, ali je sposobna 
sprejeti novo članico ali članice in ali njene ustanove 
lahko še naprej ustrezno delujejo.

 �  Širitev Evropske unije je pomagala okrepiti 
demokracijo, prispevala k varnosti v Evropi ter povečala 
njeno sposobnost za trgovino in gospodarsko rast.
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I. ZDRUŽEVANJE CELINE

a) Unija sedemindvajsetih
Ko se je Evropski svet decembra  2002 sestal v Københavnu, je napravil enega 
najpomembnejših korakov v zgodovini evropskega povezovanja. Ko je Evropska 
unija povabila 12 novih držav, naj se ji pridružijo, to ni pomenilo zgolj, da se bosta 
povečala njena površina in število prebivalstva, temveč se je s tem predvsem 
končala delitev, ki je našo celino ločevala na dva dela od leta 1945. Evropske države, 
ki več desetletij niso uživale demokratične svobode, so se končno lahko pridružile 
družini demokratičnih evropskih narodov. Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, 
Litva, Poljska, Slovaška in Slovenija so tako leta  2004 skupaj s sredozemskima 
otoškima državama Ciprom in Malto postale članice EU. Bolgarija in Romunija sta 
sledili leta 2007. Zdaj so vse partnerice v velikem načrtu, ki so ga zasnovali idejni 
ustanovitelji EU.

b) Pogajanja v teku
Turčija, članica Nata, ki ima že dolgo sklenjen pridružitveni sporazum z EU, je za 
članstvo v Evropski uniji zaprosila leta  1987. EU je zaradi njenega zemljepisnega 
položaja in politične zgodovine dolgo omahovala, preden je odobrila njeno prošnjo. 
Nato pa so se pogajanja oktobra 2005 končno le začela, pa ne le s Turčijo, temveč 
tudi s Hrvaško, s katero so leta 2010 že skoraj končana. Nekatere države EU pa so 
podvomile, da bo Turčija postala članica Evropske unije, oziroma da bi to sploh 
lahko postala. Predlagale so nadomestno ureditev – „privilegirano partnerstvo“, a 
je Turčija ta predlog zavrnila. 

c) Zahodni Balkan in Islandija
Države Zahodnega Balkana, ki so bile večinoma del nekdanje Jugoslavije, se 
usmerjajo k Evropski uniji, ker bi rade pospešile gospodarsko obnovo, izboljšale 
medsebojne odnose (v katere so zarezale etnične in verske vojne) ter utrdile svoje 
demokratične institucije. EU je leta  2005 podelila status „države kandidatke“ 
nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji. Potencialne kandidatke so Albanija, 
Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, ki so vse sklenile vse stabilizacijsko-
pridružitvene sporazume z EU, katerih namen je utreti pot pogajanjem za morebitno 
članstvo. Islandija, ki jo je finančna kriza leta 2008 močno prizadela, je za članstvo 
v EU zaprosila leta 2009. Kosovo, ki je neodvisnost razglasilo 18. februarja 2008, bi 
prav tako lahko postalo uradna država kandidatka.
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Do konca tega desetletja bi se tako lahko Evropska unija povečala s 27 na 35 držav 
članic. To bi bila nova velika širitev in bi verjetno zahtevala dodatne spremembe 
načina delovanja EU.

II. POGOJI Z A ČLANST VO

a) Zakonske zahteve
Evropsko povezovanje je že od nekdaj politični in gospodarski postopek, odprt 
za vse evropske države, ki so pripravljene podpisati Pogodbe in prevzeti celotno 
zakonodajo EU. Po Lizbonski pogodbi (člen 49) lahko vsaka evropska država zaprosi 
za članstvo v Evropski uniji, če spoštuje načeli svobode in demokracije, človekove 
pravice in temeljne svoboščine ter pravno državo.

b) „Københavnska merila“
Evropski svet je leta  1993, po prošnjah nekdanjih komunističnih držav, da bi se 
pridružile Uniji, določil tri merila, ki jih je treba izpolnjevati za članstvo. Nove članice 
morajo pred pridružitvijo imeti:

 �  stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, spoštovanje 
človekovih pravic ter spoštovanje in varstvo manjšin;

 �  delujoče tržno gospodarstvo in sposobnost soočanja s konkurenčnimi pritiski 
in tržnimi silami znotraj Unije;

 �  sposobnost prevzema obveznosti, ki izhajajo iz članstva v EU, vključno s 
prizadevanji za cilje Unije. Imeti morajo javno upravo, ki je sposobna uporabljati 
in izvajati zakonodajo EU v praksi.
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c) Pot do članstva EU
Med vsako državo kandidatko in Evropsko komisijo, ki zastopa EU, se opravijo 
pogovori o članstvu („pristopna pogajanja“). Po koncu teh pogajanj morajo 
države članice na zasedanju Sveta soglasno odločiti, da se ta država lahko pridruži 
EU. Potrebna je tudi privolitev Evropskega parlamenta, kar pomeni, da mora za 
pridružitev glasovati absolutna večina poslancev. Nato morajo države članice 
in država kandidatka ratificirati vse pristopne pogodbe, in sicer vsaka po svojih 
ustavnih postopkih.

Med obdobjem pogajanj države kandidatke praviloma prejemajo pomoč EU iz 
„partnerstva za pristop“, da bi laže gospodarsko napredovale. Ponavadi z EU 
sklenejo tudi „stabilizacijsko-pridružitvene sporazume“. Z njimi EU neposredno 
spremlja gospodarske in upravne reforme, ki jih morajo države kandidatke izpeljati, 
da bi izpolnile pogoje za članstvo v EU.

„Biser Jadrana“, Dubrovnik na Hrvaškem, državi kandidatki za članstvo v EU.
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III.  KAKO VELIKA BI BILA LAHKO  
EVROPSKA UNIJA?

a) Zemljepisne meje
Razprave o predlagani ustavni pogodbi v večini držav EU so pokazale, da številni 
Evropejci razmišljajo o tem, kje bi bilo treba začrtati meje Evropske unije, in 
celo o identiteti same Evrope. Na ta vprašanja ni mogoče preprosto odgovoriti, 
zlasti zato, ker vsaka država drugače gleda na svoje geopolitične ali gospodarske 
interese. Baltske države in Poljska menijo, da bi se morala Ukrajina pridružiti EU. 
Kaj pa ukrajinske sosede? Težave še vedno povzročata politično stanje v Belorusiji in 
strateški položaj Moldavije. Če se Turčija pridruži EU, kaj storiti z Armenijo, Gruzijo in 
drugimi kavkaškimi državami?

Čeprav Lihtenštajn, Norveška in Švica izpolnjujejo pogoje za članstvo, niso članice 
Evropske unije, saj javno mnenje v teh državah trenutno ni naklonjeno pridružitvi.

V različnih državah EU se javno mnenje bolj ali manj lomi ob vprašanju dokončnih 
meja Evropske unije. Če bi upoštevali samo zemljepisna merila, demokratične 
vrednote pa ob tem zanemarili, bi lahko EU – tako kot Svet Evrope (ki ni organ  
EU) – nazadnje vključevala 47 držav članic, vključno z Rusijo. Jasno pa je, da bi rusko 
članstvo ustvarilo nesprejemljiva politična in zemljepisna neravnotežja v Evropski 
uniji.

Tako je preudarno reči, da lahko za članstvo v EU zaprosi vsaka evropska država, 
če je sposobna prevzeti celotni pravni red EU, za valuto pa sprejeti evro. Evropsko 
povezovanje je proces, ki nenehno poteka že od leta 1950. Vsak poskus, da bi enkrat 
za vselej določili meje EU, pa bi bil v nasprotju s tem procesom.

EU daje finančno pomoč za razvoj gospodarstva v sosednjih državah.

©
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b) Sosedska politika
Zaradi širitev v letih 2004 in 2007, s katerima so se meje Evropske unije premaknile 
še bolj na jug in vzhod, se je zastavilo vprašanje, kakšne odnose bi morala EU gojiti 
z novimi sosedami. V regijah zunaj meja Evropske unije sta stabilnost in varnost 
pomembni vprašanji, zato se je EU želela izogniti postavljanju novih ločnic med 
sabo in temi sosednjimi regijami. Treba je bilo na primer ukrepati zoper novo 
ogrožanje varnosti, kot so nezakonito priseljevanje, prekinitve energetske oskrbe, 
slabšanje okolja, čezmejni organizirani kriminal in terorizem. Zato je EU razvila 
novo evropsko sosedsko politiko, s katero ureja odnose s sosedami na vzhodu  
(z Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino) in jugu  
(z Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Libijo, Marokom, Zasedenim 
palestinskim ozemljem, Sirijo in Tunizijo).

Skoraj vse te države so z EU sklenile dvostranske sporazume o „partnerstvu in 
sodelovanju“ ali pridružitvene sporazume, po katerih so zavezane skupnim 
vrednotam (kot so demokracija, človekove pravice in pravna država) in napredovanju 
proti tržnemu gospodarstvu, trajnostnemu razvoju in zmanjšanju revščine. EU pa 
ponuja finančno, tehnično in makroekonomsko pomoč, lažji dostop do vizumov in 
številne ukrepe za pomoč pri razvoju teh držav.

Države južnega Sredozemlja so od leta 1995 povezane z Evropsko unijo s političnimi, 
gospodarskimi in diplomatskimi vezmi, znanimi kot „barcelonski proces“, ki je bil 
pozneje preimenovan v evro-sredozemsko partnerstvo. Na vrhu v Parizu julija 2008 
je bilo to partnerstvo obnovljeno kot Unija za Sredozemlje. Ta združuje 27 držav 
članic Evropske unije in 16 partnerskih držav iz južnega Sredozemlja in z Bližnjega 
vzhoda.

Finančno pomoč EU, namenjeno obema skupinama držav, upravlja Evropski 
instrument sosedstva in partnerstva (EISP). Njegov skupni proračun za obdobje 
2007–2013 znaša približno 12 milijard EUR.



K
ak

o 
d

el
uj

e 
EU

?

 �  Voditelji držav in/ali vlad EU se sestajajo kot Evropski 
svet, ki določa splošno politično usmeritev in sprejema 
najpomembnejše odločitve o ključnih vprašanjih.

 �  Svet, ki ga sestavljajo ministri držav članic EU, se redno 
sestaja, da sprejema odločitve o politikah in sprejema 
zakonodajo EU.

 �  Evropski parlament, ki zastopa državljane, si deli 
zakonodajne in proračunske pristojnosti s Svetom.

 �  Evropska komisija, ki zastopa splošne interese EU, 
je glavno izvršilno telo. Predlaga zakonodajo in 
zagotavlja pravilno izvajanje politike EU.  
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I. INSTITUCIJE ODLOČ ANJA
Evropska unija je več kot zgolj konfederacija držav, ni pa federativna država. 
Dejansko se njena struktura ne ujema z nobeno tradicionalno pravno kategorijo. Je 
zgodovinsko enkratna, njen sistem sprejemanja odločitev pa se že kakšnih šestdeset 
let nenehno razvija.

Pogodbe (znane kot „primarna zakonodaja“) so podlaga za obsežno „sekundarno“ 
zakonodajo, ki neposredno vpliva na vsakdanjik državljanov Evropske unije. Sestavljajo 
jo predvsem uredbe, direktive in priporočila, ki jih sprejmejo institucije EU.

Ti zakoni so tako kot tudi sicer politike EU nastali na podlagi odločitev, ki so 
jih sprejeli Svet (ki zastopa nacionalne vlade), Evropski parlament (ki zastopa 
državljane) in Evropska komisija (od vlad EU neodvisen organ, ki zastopa skupne 
evropske interese). Pomembni so tudi druge institucije in organi, ki so predstavljeni 
v nadaljevanju.

a) Evropski svet
Evropski svet je najvišji politični organ EU. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad – tj. 
predsedniki in/ali premieri – vseh držav članic EU ter predsednik Evropske komisije 
(glej v nadaljevanju). Običajno se sestane štirikrat na leto, in sicer v Bruslju. Ima 
stalnega predsednika, ki usklajuje delo Evropskega sveta in zagotavlja njegovo 
nepretrgano delovanje. Stalnega predsednika izvoli Evropski svet (s kvalificirano 
večino) za mandat, ki traja dve leti in pol z možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Od 1. decembra 2009 je stalni predsednik nekdanji belgijski premier Herman Van 
Rompuy.

Evropski svet določa cilje EU in način, kako jih doseči. Glavnim pobudam za politike 
EU daje zagon in sprejema odločitve o težavnih temah, o katerih se Svet ministrov 
ni mogel dogovoriti. Obravnava tudi aktualna mednarodna vprašanja, in sicer s 
„skupno zunanjo in varnostno politiko“ – mehanizmom za usklajevanje zunanjih 
politik držav članic EU. 
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b) Svet
Svet (imenovan tudi Svet ministrov) sestavljajo ministri nacionalnih vlad držav članic 
EU. Vsaka država prevzame predsedstvo Sveta za šest mesecev. Vsakega srečanja Sveta 
se udeleži po en minister iz posamezne države članice. Kateri ministri se udeležijo 
posameznega srečanja, pa je odvisno od teme na dnevnem redu: zunanje zadeve, 
kmetijstvo, industrija, promet, okolje itn.

Glavna naloga Sveta je sprejemanje zakonov EU. Večinoma si to odgovornost deli z 
Evropskim parlamentom. Svet in Parlament sta enako odgovorna tudi za sprejemanje 
proračuna EU. Poleg tega Svet podpisuje mednarodne sporazume, za katere se pogaja 
Komisija.

Svet v skladu z Lizbonsko pogodbo odloča z večinskim glasovanjem, kvalificirano 
večino ali soglasno, odvisno od področja odločanja.

Pri odločitvah o pomembnejših vprašanjih, na primer o obdavčitvi, spremembi 
Pogodb, uvedbi nove skupne politike ali pridružitvi nove članice Uniji, mora biti 
odločitev znotraj Sveta soglasna.

V večini drugih primerov je potrebno glasovanje s kvalificirano večino. To pomeni, 
da se odločitev Sveta sprejme, če je najmanjše predpisano število glasov v prid tej 
odločitvi. Število glasov, ki jih ima na voljo posamezna država EU, v grobem ustreza 
številu njenih prebivalcev.

Do 1. novembra 2014 velja, da je odločitev sprejeta (če bo EU še vedno imela 27 držav 
članic):

 �  če prejme vsaj 255 od 347 glasov (tj. 73,91 %); 

 �  če jo podpre večina držav članic, tj. vsaj 14;

 �  če te države, ki glasujejo za odločitev, predstavljajo najmanj 62 % celotnega 
prebivalstva EU.

Bolj demokratična Evropa: evropski državljani lahko  
po Lizbonski pogodbi zdaj predlagajo nove zakone.
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V skladu z Lizbonsko pogodbo bo ta sistem od 1. novembra 2014 poenostavljen. 
Odločitev bo sprejeta, če jo bo sprejelo 55 % držav članic (tj. najmanj 15) in bodo te 
države predstavljale najmanj 65 % prebivalstva EU. 

c) Evropski parlament (EP)
Evropski parlament je izvoljeni organ, ki zastopa državljane EU. Nadzoruje dejavnosti 
EU in skupaj s Svetom sprejema zakonodajo EU. Od leta 1979 so člani Evropskega 
parlamenta izvoljeni neposredno na splošnih volitvah, in sicer vsakih pet let.

Po zadnjih volitvah v EP junija 2009 je bil za predsednika Parlamenta za dve leti in 
pol izvoljen nekdanji poljski premier Jerzy Buzek (Evropska ljudska stranka).

Glavne razprave Parlamenta potekajo na mesečnih srečanjih (znanih kot „plenarna 
zasedanja“), ki se jih načeloma udeležijo vsi poslanci. Običajno potekajo v 
Strasbourgu, vsa dodatna zasedanja pa v Bruslju. Tudi priprave na plenarno 
zasedanje ponavadi potekajo v Bruslju: tako imenovana „konferenca predsednikov“ –  
predsedniki političnih skupin in predsednik Parlamenta – določi dnevni red 
plenarnih zasedanj, 20 parlamentarnih odborov pa pripravi osnutek zakonodajnih 
sprememb, o katerih bo tekla razprava. Generalni sekretariat, ki ima sedež v 
Luxembourgu in Bruslju, opravlja redno upravno delo Parlamenta. Vsaka politična 
skupina ima tudi svoj sekretariat.

Evropski parlament – tukaj se lahko sliši vaš glas.
©
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Število sedežev v Evropskem parlamentu  
na državo po volitvah leta 2009
 

Avstrija 17 Luksemburg 6

Belgija 22 Madžarska 22

Bolgarija 17 Malta 5

Ciper 6 Nemčija 99

Češka 22 Nizozemska 25

Danska 13 Poljska 50

Estonija 6 Portugalska 22

Finska 13 Romunija 33

Francija 72 Slovaška 13

Grčija 22 Slovenija 7

Irska 12 Španija 50

Italija 72 Švedska 18

Latvija 8 Združeno 
kraljestvo

72

Litva 12

SKUPAJ 736

Opomba: s sklepom v skladu s Protokolom št. 36 k Lizbonski pogodbi se do naslednjih volitev 
leta 2014 število evropskih poslancev začasno poveča na 754.  

Parlament sodeluje v zakonodajnem delu EU na dva načina.

 �  Parlament je s „soodločanjem“, ki je redni zakonodajni postopek, enako 
odgovoren za sprejemanje zakonodaje kot Svet, in to na vseh področjih 
politike, ki zahtevajo „kvalificirano večino“ v Svetu. Od začetka veljavnosti 
Lizbonske pogodbe ta področja zajemajo približno 95 % zakonodaje EU. Svet 
in Parlament lahko dosežeta dogovor že pri prvi obravnavi. Če dogovora po 
dveh obravnavah ne dosežeta, se predlog predloži spravnemu odboru.

 �  Evropski parlament mora s „privolitvijo“ ratificirati mednarodne sporazume EU 
(za katera se je pogajala Komisija), med drugim tudi vsako pogodbo o širitvi 
Evropske unije.
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Evropski parlament in Svet sta tudi enako odgovorna za sprejemanje proračuna 
EU (ki ga predlaga Evropska komisija). Parlament lahko predlog proračuna tudi 
zavrne, in to se je nekajkrat že zgodilo. Če se to zgodi, je treba znova začeti celotni 
proračunski postopek. Parlament ima zaradi svojih proračunskih pristojnosti znaten 
vpliv na oblikovanje politik EU.

Nazadnje je Evropski parlament tudi organ, ki izvaja demokratični nadzor v Uniji, 
zlasti nad Evropsko komisijo. Ko se vsakih pet let imenuje nova sestava Komisije, 
lahko novoizvoljeni Evropski parlament – z večinskim glasovanjem – potrdi ali 
zavrne kandidata Evropskega sveta za predsednika Komisije. Seveda se pri tem 
glasovanju kažejo rezultati zadnjih volitev evropskih poslancev. Preden Parlament 
glasuje o potrditvi nove Komisije kot celote, zasliši vsakega predlaganega člana 
Komisije.

Parlament lahko s sprejetjem predloga nezaupnice tudi kadar koli glasuje o 
razrešitvi celotne Komisije. Za to je potrebna dvotretjinska večina. Parlament z 
ustnim in pisnim naslavljanjem vprašanj na Komisijo in Svet nadzira redno izvajanje 
politike EU.

d) Evropska komisija
Komisija je ključna institucija EU. Samo Komisija ima pravico, da pripravlja predloge 
za novo zakonodajo EU, ki jih nato pošlje Svetu in Parlamentu v razpravo in sprejetje.

Njeni člani so z dogovorom med državami članicami in po potrditvi v Evropskem 
parlamentu (kakor je bilo že opisano) imenovani za petletni mandat. Komisija je 
odgovorna Parlamentu, in če Parlament sprejme predlog nezaupnice Komisiji, 
morajo odstopiti vsi njeni člani.

Politične skupine v Evropskem parlamentu

Stanje julija 2010

Evropska združena 
levica – Zelena 
nordijska levica 
35

Napredno zavezništvo 
socialistov in demokratov 
184 

Zeleni/Evropska 
svobodna zveza
55

Evropski konservativci  
in reformisti
54

Evropa svobode  
in demokracije 
30 

Evropska ljudska stranka 
(krščanski demokrati)
265

Zavezništvo liberalcev  
in demokratov za Evropo
85

Samostojni poslanci 
28

SKUPAJ
736
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Iz vsake države EU prihaja po en član Komisije („komisar“), vključno z njenim 
predsednikom ter visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki je eden od podpredsednikov Komisije.

Evropski parlament je novo Komisijo potrdil 9.  februarja  2010. Za njenega 
predsednika je bil še za drugi petletni mandat izvoljen nekdanji portugalski premier 
José Manuel Barroso. 

Komisija uživa precejšnjo neodvisnost pri izvajanju svojih pristojnosti. Njena naloga 
je, da zagovarja interese EU kot celote, zato ne sme slediti navodilom nobene 
od vlad držav članic. Kot „varuhinja Pogodb“ mora zagotavljati, da se uredbe in 
direktive, ki jih sprejmeta Svet in Parlament, v državah članicah tudi izvajajo. Če se 
ne, lahko Komisija vloži tožbo zoper kršiteljico na Sodišče in jo tako prisili, da ravna 
v skladu z zakonodajo EU.

Komisija v vlogi izvršilnega organa EU izvaja odločitve Sveta na področjih, kot je 
skupna kmetijska politika. Komisija je v veliki meri odgovorna za upravljanje 
skupnih politik EU, na primer politike na področju raziskav in tehnologije, razvojne 
pomoči in regionalnega razvoja. Poleg tega upravlja proračun za te politike.

Komisiji pomaga upravna služba, ki jo sestavlja 43 direktoratov in služb, od katerih 
jih ima večina sedež v Bruslju in Luxembourgu. Ustanovljene so bile tudi številne 
agencije, ki opravljajo posebne naloge za Komisijo, sedež pa imajo večinoma v 
drugih evropskih mestih.

e) Sodišče Evropske unije
Sodišče Evropske unije s sedežem v Luxembourgu sestavlja po en sodnik iz vsake 
države EU, pomaga pa jim osem generalnih pravobranilcev. O njihovem imenovanju 
se dogovorijo vlade držav članic, vsak pa je imenovan za obnovljiv šestletni mandat. 
Njihova neodvisnost je zagotovljena. Sodišče skrbi za spoštovanje pravnega reda EU 
ter pravilno razlago in izvajanje Pogodb.

f) Evropska centralna banka
Evropska centralna banka (ECB) s sedežem v Frankfurtu je odgovorna za upravljanje 
evra in denarne politike EU (glej poglavje 7, „Evro“). Njena glavna naloga je 
ohranjanje stabilnosti cen na območju evra. Centralna banka je z Lizbonsko pogodbo 
pridobila status institucije EU.
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g) Računsko sodišče
Računsko sodišče s sedežem v Luxembourgu je bilo ustanovljeno leta 1975. Sestavlja 
ga po en član iz vsake države EU s šestletnim mandatom, o imenovanju članov pa se po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom dogovorijo države članice. Sodišče preverja 
zakonitost in pravilnost prihodkov in odhodkov Evropske unije ter dobro upravljanje 
proračuna EU.

II. DRUGI ORGANI

a) Evropski ekonomsko-socialni odbor
Svet in Komisija se pri sprejemanju odločitev na številnih področjih politik 
posvetujeta z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (EESO). Njegovi člani 
predstavljajo različne gospodarske in socialne interesne skupine, ki skupaj sestavljajo 
t. i. „organizirano civilno družbo“, imenuje pa jih Svet za petletno obdobje.

b) Odbor regij
Odbor regij (OR) sestavljajo predstavniki regionalnih in lokalnih organov. Predlagajo 
jih države članice, imenuje pa Svet za petletno obdobje. V skladu s Pogodbo se 
morata Svet in Komisija posvetovati z Odborom o zadevah, ki se nanašajo na regije. 
Odbor lahko poda mnenja tudi na lastno pobudo.

c) Evropska investicijska banka
Evropska investicijska banka (EIB) s sedežem v Luxembourgu financira projekte za 
pomoč manj razvitim regijam znotraj EU in spodbujanje konkurenčnosti podjetij.

Sodišče zagotavlja polno spoštovanje evropskega prava. Tako je na primer potrdilo,  
da je diskriminacija invalidnih delavcev prepovedana.
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 �  Evropska unija deluje na številnih področjih politik, 
na katerih njeno delovanje koristi državam članicam. 
Mednje spadajo:

•	  inovacijske politike, ki prinašajo najnovejše 
tehnologije na področja, kot so varstvo okolja, 
raziskave in razvoj ter energija;

•	  politike solidarnosti (znane tudi kot kohezijske 
politike) pri regionalnih, kmetijskih in družbenih 
zadevah.

 �  Unija financira te politike z letnim proračunom,  
s katerim lahko dopolnjuje ukrepe, ki jih sprejemajo 
nacionalne vlade, in jim s tem da dodano vrednost. 
Proračun EU je majhen v primerjavi s skupnim 
premoženjem držav članic, predstavlja največ 1,23 % 
bruto domačega proizvoda vseh držav članic skupaj.  
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I. POLITIKA INOVATIVNOSTI
Dejavnosti Evropske unije se odzivajo na resnične izzive, pred katerimi stoji družba, 
in vplivajo na vsakdanje življenje njenih državljanov; to so varstvo okolja, zdravje, 
tehnološke inovacije, energija itn. 

a) Okolje in trajnostni razvoj
EU si prizadeva preprečiti podnebne spremembe z velikim zmanjšanjem svojih 
emisij toplogrednih plinov. Evropski svet se je decembra  2008 dogovoril, da bo 
Evropska unija do leta 2020 svoje emisije zmanjšala za najmanj 20 % (v primerjavi 
z ravnmi iz leta 1990), povečala tržni delež obnovljivih virov energije na 20 % in 
zmanjšala splošno porabo energije za 20 %. Dogovoril se je tudi, da mora biti delež 
biogoriv, električne energije in vodika med energenti, namenjenimi za prevoz, 
10-odstoten.

EU je na vrhu v Københavnu 19.  decembra  2009 poskušala prepričati druge 
pomembne velesile, naj sprejmejo enake cilje, a je bila pri tem le delno uspešna. 
Vse strani so priznale potrebo po omejitvi globalnega segrevanja za povprečno 
2 °C nad predindustrijskimi ravnmi, kar pa še ne zagotavlja kolektivne zavezanosti 
doseganju tega cilja. Kljub temu je Evropska unija dosegla dogovor, po katerem 
bodo razvite države državam v razvoju zagotovile 20 milijard EUR za financiranje 
ukrepov, povezanih s podnebnimi spremembami. 

EU poskuša reševati tudi številna druga okoljska vprašanja, med katerimi so hrup, 
odpadki, varstvo naravnih habitatov, izpušni plini, kemikalije, industrijske nesreče 
in čistost kopalnih voda. Načrtuje tudi kolektivni pristop k preprečevanju naravnih 
nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, kot so razlitje nafte ali gozdni požari.

EU je med prvimi v boju proti podnebnim spremembam in pri spodbujanju trajnostnega razvoja.
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Evropska unija nenehno izboljšuje svojo zakonodajo, da bi zagotovila boljše varovanje 
javnega zdravja. Tako je bila na primer spremenjena zakonodaja EU o kemikalijah: 
prejšnja razdrobljena pravila je nadomestil sistem, znan kot REACH, kar pomeni 
registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij. Ta sistem temelji na osrednji zbirki 
podatkov, ki jo (od leta 2008) upravlja Evropska agencija za kemikalije s sedežem v 
Helsinkih. Njegova naloga je preprečevati onesnaževanje zraka, vode, tal in zgradb, 
ohranjati biotsko raznovrstnost ter izboljšati zdravje in varnost državljanov EU, pri 
vsem tem pa ohranjati konkurenčnost evropske industrije.

b) Tehnološke inovacije
Ustanovitelji Evropske unije so na samem začetku pravilno sklepali, da je blaginja 
Evrope odvisna od tega, ali ji bo uspelo ohraniti vodilni položaj na tehnološkem 
področju ali ne. Že tedaj so uvideli prednosti skupnih evropskih raziskav. Tako so 
leta 1958 poleg EGS ustanovili tudi Euratom – Evropsko skupnost za atomsko energijo. 
Njen cilj je bil, da se državam EU ob pomoči Skupnega raziskovalnega središča (SRS) 
omogoči skupna uporaba jedrske energije v miroljubne namene. Skupno raziskovalno 
središče je sestavljeno iz sedmih inštitutov na petih različnih lokacijah: v Ispri (v Italiji), 
Karlsruheju (v Nemčiji), Pettnu (na Nizozemskem), Geelu (v Belgiji) in Sevilli (v Španiji).

Da pa bi ohranili korak z vedno večjo svetovno konkurenco, je bilo treba evropske 
raziskave razširiti in podreti pregrade med posameznimi nacionalnimi raziskovalnimi 
programi ter združiti kar največ znanstvenikov z različnih področij in jim pomagati 
poiskati industrijske aplikacije za njihova odkritja.

Skupne raziskave na ravni EU naj bi dopolnjevale nacionalne raziskovalne programe. 
Osredotočajo se na projekte, v katerih so povezani številni laboratoriji v različnih 
državah EU, podpirajo tudi temeljne raziskave na področjih, kot je nadzorovana 
termonuklearna fuzija (ki bo morda postala neizčrpen vir energije v 21. stoletju). 
Poleg tega spodbuja raziskave in tehnološki razvoj v ključnih industrijskih panogah, 
na primer elektroniki in računalništvu, ki se soočajo s hudo konkurenco iz neevropskih 
držav.

EU spodbuja inovacije in raziskave, kot je „Galileo“, evropski satelitski navigacijski sistem.
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Cilj EU je porabiti 3 % BDP za raziskave. Financiranje raziskav v EU poteka predvsem z 
vrsto „okvirnih“ programov. Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj 
zajema obdobje 2007–2013. Največji delež proračuna, ki znaša več kot 50 milijard EUR, 
se porabi za raziskave na področjih, kot so zdravje, hrana in kmetijstvo, informacijska 
in komunikacijska tehnologija, nanotehnologija, energija, okolje, prevoz, varnost ter 
vesoljske in socialno-ekonomske znanosti. Drugi programi spodbujajo mednarodno 
sodelovanje na pionirskih raziskovalnih projektih ter podpirajo raziskovalce in njihov 
poklicni razvoj.

c) Energija
Fosilna goriva – nafta, zemeljski plin in premog – zagotavljajo 80  % energije, 
porabljene v EU. Veliko teh fosilnih goriv se v EU uvaža, njihov delež pa še narašča. 
Trenutno se uvozi 50  % plina in nafte, uvoz pa bi se do leta  2030 lahko povečal  
na 70 %. EU bo tako bolj izpostavljena prekinitvam dobave ali zvišanjem cen, ki jih 
povzročajo mednarodne krize. Dodatni razlog za zmanjšanje porabe fosilnih goriv 
je omejevanje globalnega segrevanja.

V prihodnosti bo treba spodbujati varčevanje z energijo z inteligentno porabo 
energije, pospešeno razvijati alternativne vire energije (zlasti obnovljive vire 
energije v Evropi) in krepiti mednarodno sodelovanje. Raziskave in razvoj na 
področju energije se v Evropi osredotočajo na sončno in vetrno energijo, biomaso in 
jedrsko energijo. Potekajo tudi pilotni projekti za razvoj zajetja in shranjevanja CO2 
ter za komercialno dostopnejša vozila na vodikove gorivne celice. EU je vložila tudi 
1,6 milijarde EUR v projekt „Čisto nebo“ za razvoj zrakoplovov, ki manj onesnažujejo 
okolje.

II. POLITIKE SOLIDARNOSTI
Za dosego ustreznega delovanja enotnega trga (glej poglavje 6) je treba odpraviti 
neravnotežja na njem. To je tudi namen „solidarnostnih politik“ EU, ki so bile 
oblikovane za pomoč manj razvitim regijam in gospodarskim panogam v težavah. 
Poleg tega mora EU sodelovati pri prestrukturiranju gospodarskih sektorjev, ki jih je 
močno prizadela hitro razvijajoča se mednarodna konkurenca.

a) Regionalna pomoč
Pri regionalni politiki EU se sredstva Evropske unije uporabljajo za pospeševanje 
razvoja regij, ki gospodarsko zaostajajo, preoblikovanje starih opuščenih 
industrijskih območij, pomoč mladim in dolgotrajno brezposelnim pri iskanju 
dela, posodabljanje kmetijstva in pomoč podeželskim območjem z omejenimi 
možnostmi.
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Sredstva za regionalne dejavnosti v proračunu za obdobje 2007–2013 so namenjena 
trem ciljem.

 �  Konvergenca: pomoč najmanj razvitim državam in regijam, da bi hitreje 
dosegle povprečje EU, z izboljšanjem možnosti za rast in zaposlovanje. To 
poteka z vlaganjem v fizični in človeški kapital, inovacijami, družbo znanja, 
prilagajanjem spremembam, okoljsko in upravno učinkovitostjo.

 �  Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje: cilji so večja konkurenčnost, 
zvišanje zaposlenosti in večja privlačnost regij, ki niso najmanj razvite. 
To je mogoče s predvidevanjem gospodarskih in družbenih sprememb 
ter spodbujanjem inovacij, podjetništva, varstva okolja, dostopnosti, 
prilagodljivosti in oblikovanjem vključujočih trgov dela.

 �  Evropsko teritorialno sodelovanje: cilj je povečati čezmejno, nad- 
nacionalno in medregionalno sodelovanje s pomočjo sosednjim organom 
pri iskanju skupnih rešitev za enake težave v sektorjih, kot je razvoj urbanih 
območij, podeželja in obalnih območij. Države in regionalni organi vzdolž 
Donave in ob Baltskem morju imajo na primer skupne strategije za trajnostni 
razvoj v teh regijah.

Ti cilji se financirajo iz posebnih skladov EU, imenovanih „strukturni skladi“, 
ki dopolnjujejo ali spodbujajo naložbe zasebnega sektorja ter nacionalnih in 
regionalnih oblasti.

 �  Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) financira regionalne razvojne 
projekte in spodbuja gospodarstvo v regijah, ki zaostajajo za povprečjem. To 
vključuje tudi ponovni razvoj nazadujočih industrijskih regij.

 �  Evropski socialni sklad (ESS) financirae poklicno usposabljanje in pomaga 
pri iskanju zaposlitve.

Poleg strukturnih skladov obstaja Kohezijski sklad, ki se uporablja za financiranje 
prometne infrastrukture in okoljskih projektov v državah EU, katerih BDP na 
prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU.



33

b)  Skupna kmetijska politika (SKP) in skupna ribiška politika (SRP)
Cilji SKP, kakor so določeni v izvirni Rimski pogodbi iz leta 1957, so bili zagotoviti 
kmetom primeren življenjski standard, stabilizirati trge, zagotoviti, da je preskrba 
potrošnikom dostopna po primernih cenah, in posodobiti kmetijsko infrastrukturo. 
Ti cilji so bili večinoma doseženi. Poleg tega je potrošnikom zagotovljena zanesljiva 
preskrba, cene kmetijskih proizvodov pa so stabilne, saj so zaščitene pred nihanji 
na svetovnih trgih. Politiko financirata Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Vendar je SKP postala žrtev lastnega uspeha. Proizvodnja je naraščala veliko hitreje 
kot potrošnja in s tem močno obremenila proračun EU. Da bi rešili ta zaplet, je bilo 
treba na novo opredeliti kmetijsko politiko. Rezultati te reforme se zdaj že kažejo, 
proizvodnja se je zmanjšala.

Nova vloga kmetijske skupnosti je omogočiti nekoliko gospodarske dejavnosti na 
vsakem podeželskem območju in varovati raznovrstnost evropske krajine. Ravno 
ta raznovrstnost in priznanje „življenja na podeželju“, torej življenja v skladnosti 
z zemljo, sta zelo pomemben del evropske identitete. Poleg tega ima evropsko 
kmetijstvo pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, pri varstvu 
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter pri boju proti lakoti v svetu.

Evropska komisija zastopa EU na mednarodnih pogajanjih v Svetovni trgovinski 
organizaciji (STO). EU želi, da bi STO namenila več pozornosti kakovosti hrane, 
previdnostnemu načelu („bolje obvarovati kot obžalovati“) in dobremu počutju 
živali.

Kmetijstvo mora zagotavljati varno in kakovostno hrano. 
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Evropska komisija želi, da bi bile prednostne naloge SKP od leta  2013 razvijanje 
evropskega kmetijstva v trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje ustrezne zaščite 
kmetom pred nestanovitnimi trgi, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zaščita 
lokalnih in regionalnih posebnih izdelkov.

Evropska unija je začela tudi reformo svoje ribiške politike. Njen glavni cilj je ohraniti 
staleže rib (npr. pri ogroženem navadnem tunu) in zmanjšati presežne zmogljivosti 
ribiških flot, obenem pa priskrbeti finančno pomoč ljudem, ki prenehajo delati v 
ribiški industriji.

c) Socialna dimenzija
Cilj socialne politike EU je odpraviti najbolj pereče neenakosti v evropski družbi. 
Evropski socialni sklad (ESS) je bil ustanovljen leta 1961 z namenom ustvariti nova 
delovna mesta in pomagati delavcem pri prekvalifikaciji zaradi menjave vrste dela 
in/ali kraja dela.

Vendar finančna pomoč ni edini način, s katerim si EU prizadeva za izboljšanje 
socialnih razmer v Evropi. Samo pomoč ne more nikoli rešiti vseh težav, ki nastanejo 
zaradi gospodarske recesije ali zaostalosti regije. Dinamični učinki rasti morajo 
predvsem spodbujati družbeni napredek. Poleg financiranja je pomembna tudi 
zakonodaja, ki vsem državljanom EU zagotavlja temeljne pravice. Nekatere od teh 
pravic so vključene v Pogodbe, na primer pravica moških in žensk do enakega plačila 
za enako delo. Druge pravice so zapisane v direktivah o zaščiti delavcev (zdravje in 
varnost pri delu) in osnovnih varnostnih standardih.

Listina o temeljnih socialnih pravicah, ki je leta 1997 postala sestavni del Pogodbe, 
določa pravice, ki pripadajo vsem delavcem v EU: prosto gibanje, pravično 
plačilo, izboljšane delovne razmere, socialno zaščito, pravico do združevanja in 
kolektivnega pogajanja, pravico do poklicnega usposabljanja, enako obravnavanje 
žensk in moških, obveščanje delavcev, posvetovanje z njimi in njihovo udeležbo 
pri upravljanju, varovanje zdravja in varnost na delovnem mestu, varstvo otrok, 
starejših in invalidov.
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III.  PRORAČUN EVROPSKE UNIJE  
IN LASTNA SREDST VA

Evropska unija ima za financiranje svojih politik letni proračun, ki je leta 2010 znašal 
več kot 140 milijard EUR. Proračun se financira iz tako imenovanih „lastnih sredstev“ 
EU, ki ne morejo preseči 1,23 % skupnega bruto nacionalnega dohodka vseh držav 
članic.

Ta sredstva se večinoma črpajo iz:

 �  carin za izdelke, uvožene v EU, vključno s kmetijskimi prelevmani;

 �  deleža davka na dodano vrednost (DDV) za blago in storitve po vsej EU;

 �  prispevkov držav članic, pri katerih se upošteva bogastvo posamezne države.

Vsak letni proračun spada v okvir sedemletnega proračunskega kroga, imenovanega 
„finančna perspektiva“. Finančne perspektive, ki jih pripravi Evropska komisija, 
zahtevajo soglasno odobritev držav članic ter pogajanja in sporazum z Evropskim 
parlamentom. Naslednja finančna perspektiva bo zajemala obdobje 2013–2020.

Razčlenitev po odhodkih je mogoče ponazoriti s proračunom za leto 2010:

 �  konkurenčnost in kohezija: 64  milijard  EUR, vključno s strukturnimi skladi, 
Kohezijskim skladom, raziskovalnimi programi ter vseevropskimi prometnimi 
in energetskimi omrežji;

 �  gospodarjenje z naravnimi viri: 60  milijard  EUR, predvsem za kmetijstvo in 
razvoj podeželja;

 �  „državljanstvo, svoboda, varnost in pravica“ (glej poglavje 10): 1,6 milijarde EUR;

 � EU kot globalna partnerica (pomoč, trgovina itn.): 8 milijard EUR;

 � upravni odhodki: 8 milijard EUR.
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KAKO JE RA ZDEL JENO DELO?  
KAKO SI EVROPSKA UNIJA IN DRŽ AVE ČLANICE 
DELIJO PRISTOJNOSTI?

Samo Evropska unija 
je pristojna za:

�carinsko unijo;

�pravila o konkurenčnosti na enotnem trgu;

�denarno politiko za države z evrom;

� ohranjanje morskih bioloških virov pri skupni  
ribiški politiki;

�skupno trgovinsko politiko;

� sklepanje mednarodnih sporazumov, kadar je to 
določeno v zakonodaji EU.

Evropska unija in 
njene države članice 
si delijo pristojnost 
za:

�enotni trg;

� nekatere vidike socialne politike, kakor je 
opredeljena v Lizbonski pogodbi;

�ekonomsko in socialno kohezijo;

� kmetijstvo in ribištvo, razen za ohranjanje morskih 
bioloških virov;

�okolje;

�varstvo potrošnikov;

�promet;

�vseevropska omrežja;

�energijo;

� vzpostavljanje območja svobode, varnosti in pravice;

� nekatere vidike skupnih izzivov za varnost, povezanih 
z javnim zdravjem, kakor je opredeljeno v Lizbonski 
pogodbi;

�raziskave, tehnološki razvoj in vesolje;

�razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Področja, na katerih 
pristojnost obdržijo 
države članice,  
EU pa lahko podpira 
ali usklajuje njihovo 
delovanje:

�varovanje in izboljšanje človekovega zdravja;

�industrija;

�kultura;

�turizem;

��izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladina in 
šport;

�civilna zaščita;

�upravno sodelovanje.
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 �  Enotni trg je eden največjih dosežkov Evropske unije. 
Postopoma so bile odpravljene ovire za trgovino  
in svobodno konkurenco med državami članicami,  
kar je prispevalo k izboljšanju življenjskega standarda.

 �  Enotni trg še ni postal enotno gospodarstvo:  
za nekatere gospodarske sektorje (zlasti storitve 
splošnega pomena) še vedno veljajo nacionalni zakoni. 
Koristna je svoboda opravljanja storitev, saj spodbuja 
gospodarsko dejavnost.

 �  EU je zaradi finančne krize v letih 2008–2009 poostrila 
finančno zakonodajo.

 �  Sčasoma je EU uvedla številne politike (za promet, 
konkurenco itn.), da bi kar največ podjetij in 
potrošnikov imelo koristi od odprtja enotnega trga.  
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I. DOSEGANJE CIL JA IZ LETA 1993

a) Meje skupnega trga
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) je leta 1957 omogočila 
odpravo carinskih ovir med državami članicami in uporabo skupne carinske tarife za 
blago iz vseh držav zunaj EGS. Ta cilj je bil dosežen 1. julija 1968.

Vendar so carinske dajatve samo en vidik protekcionizma. V sedemdesetih letih 
so popoln skupni trg onemogočale druge trgovinske ovire. Tehnični predpisi, 
varnostni in zdravstveni standardi, devizni nadzor in nacionalni predpisi o pravici do 
opravljanja določenih poklicev – vse to je omejevalo prosto gibanje ljudi ter prosti 
pretok blaga in kapitala.

b) Cilj iz leta 1993
Komisija je junija 1985 pod vodstvom Jacquesa Delorsa objavila belo knjigo ter v 
njej opredelila načrte za odpravo vseh fizičnih, tehničnih in davčnih ovir za prosti 
pretok znotraj EGS v naslednjih sedmih letih. Cilj je bil spodbuditi trgovinski razmah 
in industrijsko dejavnost na „enotnem trgu“ – velikem, poenotenem gospodarskem 
območju, enakovrednem ameriškemu trgu.

Pogajanja med vladami držav članic so privedla do nove pogodbe – Enotnega 
evropskega akta, ki je začel veljati julija 1987. Njegove določbe so vključevale:

 �  razširitev pristojnosti EGS pri nekaterih politikah (kot so socialna politika, 
raziskave, okolje);

 � oblikovanje enotnega trga do konca leta 1992;

 �  pogostejšo uporabo glasovanja s kvalificirano večino v Svetu ministrov, da bi 
olajšali sprejemanje odločitev o enotnem trgu.

II.  NAPREDEK PRI ENOTNEM TRGU

a) Fizične ovire
Odpravljeni so bili vsi mejni pregledi blaga v EU, skupaj s carinskimi pregledi oseb, 
vendar policija pri boju proti kriminalu in drogam še vedno opravlja naključne 
preglede.

Pet od desetih držav članic je junija  1985 podpisalo Schengenski sporazum, po 
katerem so enote njihovih nacionalnih policij začele delati skupaj, vzpostavljena pa 
je bila tudi skupna azilna in vizumska politika. Schengenski sporazum je omogočil 
popolno odpravo pregledov za osebe na mejah med schengenskimi državami (glej 
poglavje  10: „Evropa svobode, varnosti in pravice“). Schengensko območje danes 
šteje 25 evropskih držav, vključno s tremi (Islandija, Norveška in Švica), ki niso članice 
Evropske unije.
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b) Tehnične ovire
Države EU so se dogovorile, da medsebojno priznajo pravila za prodajo večine 
vrst blaga. Od znamenite sodbe Evropskega sodišča v zadevi „Cassis de Dijon“ 
iz leta 1979 je vsak izdelek, ki se zakonito izdeluje in prodaja v eni državi članici, 
mogoče tržiti v vseh drugih državah članicah.

Pri storitvah države EU medsebojno priznavajo ali usklajujejo nacionalna pravila, 
ki omogočajo opravljanje poklicev na področjih, kot so pravo, medicina, turizem, 
bančništvo ali zavarovanje. Vendar svoboda gibanja za osebe še zdaleč ni popolna. 
Kljub direktivi iz leta 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij številne ovire ljudem 
še vedno preprečujejo, da bi se svobodno gibali iz ene države v drugo znotraj 
EU oziroma da bi v kateri drugi državi EU opravljali nekatere vrste del. Vendar 
so kvalificirane osebe (naj bodo to pravniki ali zdravniki, zidarji ali vodovodni 
inštalaterji) čedalje svobodnejše pri opravljanju svojega poklica kjer koli v Evropski 
uniji. 

Evropska komisija je sprejela ukrepe za izboljšanje mobilnosti delovne sile in še 
posebej zato, da se diplome in poklicne kvalifikacije, pridobljene v eni državi EU, 
priznajo tudi v vseh drugih državah EU.

c) Davčne ovire
Davčne ovire so se zmanjšale zaradi delnega medsebojnega približevanja 
nacionalnih stopenj DDV, za katerega se morajo dogovoriti vse države članice EU. 
Poleg tega je julija 2005 med državami članicami in nekaterimi drugimi državami 
(vključno s Švico) začel veljati sporazum o davkih na prihodke od finančnih naložb.

d) Javna naročila
Javna naročila so zdaj ne glede na naročnika v vseh državah EU odprta za ponudnike 
iz celotne EU. To omogočajo direktive EU o storitvah, dobavi in delu v številnih 
sektorjih, vključno z vodnim sektorjem, energetiko in telekomunikacijami.

Z odprtjem konkurenci so se na trgu telekomunikacij EU stroški bistveno znižali.
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Enotni trg koristi vsem potrošnikom. Zaradi odprtja nacionalnih storitvenih trgov 
so se na primer cene nacionalnih telefonskih klicev znižale na zgolj delček cen 
izpred 10 let. Zaradi novih tehnologij se telefonski klici vse pogosteje opravljajo 
prek interneta. Zaradi konkurence so se tudi znatno znižale cene letalskih vozovnic 
v Evropi.

III. DELO, KI POTEKA

a) Finančne storitve
Zaradi krize „drugorazrednih“ hipotekarnih posojil, ki je leta 2008 prizadela Združene 
države Amerike, je huda finančna kriza zamajala bančne sisteme in gospodarstva 
po svetu, Evropsko unijo pa leta 2009 pahnila v recesijo. Članice skupine G-20 so se 
na pobudo EU 2. aprila 2009 zbrale v Londonu. Zavezale so se, da bodo reformirale 
finančni sistem, da bo postal preglednejši in odgovornejši. Vseevropski nadzorni 
organi bodo pristojni za nadzor nad hedge skladi, s tem pa bodo bančne vloge bolje 
varovane, dobiček borznih trgovcev se bo omejil in vzpostavljeni bodo učinkovitejši 
ukrepi za preprečevanje in reševanje krize. 

b) Piratstvo in ponarejanje
Izdelke EU je treba zaščititi pred piratstvom in ponarejanjem. Evropska komisija 
ocenjuje, da ta kazniva dejanja EU vsako leto stanejo na tisoče delovnih mest. 
Komisija in nacionalne vlade si zato prizadevajo za večjo zaščito avtorskih in 
patentnih pravic.

IV.  POLITIKE ZA ENOTNI TRG

a) Prevoz
Dejavnosti EU se osredotočajo predvsem na zagotavljanje svobode opravljanja 
storitev v kopenskem prometu. To zlasti pomeni, da se prevoznim družbam da 
prost dostop do mednarodnega prevoznega trga, prevoznim podjetjem iz katere 
koli države EU pa se omogoči delovanje v vseh drugih državah EU. EU si prizadeva 
tudi za pošteno konkurenco v cestnem prometu, na primer z usklajevanjem pravil 
o kvalifikacijah delavcev in dostopu do trga, svobodi ustanavljanja podjetij in 
opravljanja storitev, trajanju vožnje in prometni varnosti.

V zračnem prevozu v Evropi so včasih prevladovali nacionalni letalski prevozniki in 
letališča v državni lasti, z enotnim trgom pa se je to spremenilo. Vse letalske družbe 
EU lahko zdaj opravljajo letalske storitve na vseh progah v EU in prosto določajo 
cene. Zato so bile vzpostavljene številne nove proge, cene pa so se bistveno znižale.  
Od tega imajo korist vsi: potniki, letalske družbe, letališča in zaposleni.

Podobno imajo potniki korist od večje konkurence med železniškimi družbami. Med 
postajami na progah za velike hitrosti v Franciji in Italiji na primer od leta  2010 
vozijo francoski in italijanski vlaki.
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Za ladijski promet – ne glede na to, ali ga izvajajo evropske družbe ali plovila, ki 
plujejo pod zastavo držav, ki niso članice EU – veljajo pravila konkurence EU. Ta 
pravila so namenjena boju proti nepoštenim praksam oblikovanja cen (zastava 
države z nizkimi dajatvami za registracijo ladij) in tudi odpravljanju hudih težav,  
s katerimi se spoprijema ladjedelniška dejavnost v EU.

Evropska unija od začetka 21.  stoletja financira nove velikopotezne tehnološke 
projekte, kot so satelitski navigacijski sistem Galileo, Evropski sistem za vodenje 
železniškega prometa in SESAR – program za posodobitev navigacijskih sistemov 
zračnega prometa. Pravila o varnosti v cestnem prometu (pri vprašanjih, kot 
so vzdrževanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost na cestah) so bila zelo 
poostrena. Poleg tega Listina o pravicah letalskih potnikov in nedavno sprejeti 
evropski predpisi o pravicah potnikov v železniškem prometu bolje ščitijo pravice 
potnikov. Leta  2005 je bil prvič objavljen seznam letalskih prevoznikov, ki ne 
zagotavljajo zadostne varnosti prevoza in ki ne smejo opravljati letalskih prevozov 
v EU.

Nova pravila EU o gospodarskem in finančnem upravljanju so pomagala 
 prečistiti in okrepiti bančni sektor.

©
 Im

ag
e 

Br
ok

er
/B

el
ga



43

b) Konkurenca
Politika konkurence v EU je nujna, zato da je konkurenca na evropskem enotnem 
trgu ne samo svobodna, ampak tudi poštena. To politiko uresničuje Evropska 
komisija, ki skupaj s Sodiščem skrbi tudi za njeno upoštevanje.

Namen te politike je preprečiti, da bi kakršno koli kartelno dogovarjanje podjetij, 
kakršna koli pomoč javnih organov ali kakršen koli nepošten monopol izkrivljal 
svobodno konkurenco na enotnem trgu.

Zadevne družbe ali organi morajo Evropski komisiji priglasiti vsak sporazum, 
za katerega veljajo pravila Pogodbe. Komisija lahko neposredno izreče globo 
vsakemu podjetju, ki krši konkurenčna pravila ali ne opravi zahtevane priglasitve. 
To se je zgodilo družbi Microsoft, ki ji je bila leta  2008 naložena globa v višini 
900 milijonov EUR.

Če država članica EU nezakonito odobri pomoč ali pomoči ne priglasi, lahko Komisija 
zahteva njeno vračilo. Komisiji je treba priglasiti tudi vse združitve ali prevzeme,  
s katerimi bi družba lahko dosegla prevladujoči položaj na posameznem trgu.

c) Varstvo potrošnikov in javno zdravje
Cilj zakonodaje EU na tem področju je vsem potrošnikom zagotoviti enako stopnjo 
finančnega in zdravstvenega varstva, ne glede na to, kje v Evropski uniji živijo, 
potujejo ali nakupujejo. Potreba po vseevropskem varstvu se je jasno pokazala v 
zadnjih letih 20.  stoletja, ko se je razširil preplah zaradi vprašanj varnosti hrane, 
kot je „bolezen norih krav“ (BSE). Da bi zagotovili ustrezne znanstvene temelje za 
zakonodajo o varnosti hrane, je bila leta 2002 ustanovljena Evropska agencija za 
varnost hrane (EFSA).

Vseevropsko varstvo potrošnikov je potrebno tudi na številnih drugih področjih, 
zato je bilo sprejetih veliko direktiv EU o varnosti kozmetičnih izdelkov, igrač, 
pirotehničnih izdelkov itn. Leta  1993 je bila ustanovljena Evropska agencija za 
zdravila (EMEA), da bi obravnavala vloge za pridobitev evropskih dovoljenj za 
promet z zdravili. Brez takega dovoljenja ni v EU mogoče tržiti nobenega zdravila.

Evropska unija sprejema tudi ukrepe za varstvo potrošnikov pred napačnim in 
zavajajočim oglaševanjem, pokvarjenimi izdelki in zlorabami na področjih, kot so 
potrošniški kredit in prodaja po pošti ali spletu.
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 �  Evro je skupna valuta, ki jo uporablja 17 od 27 držav 
članic Evropske unije. Za negotovinske transakcije se 
je evro začel uporabljati leta 1999, za vsa plačila pa 
leta 2002, ko so bili izdani bankovci in kovanci evra.

 �  Za vsako novo državo članico EU se pričakuje, da bo 
sprejela evro, ko bo za to izpolnjevala zahtevana 
merila. Dolgoročno bi se morale območju evra 
pridružiti prav vse države EU.

 �  Evro prinaša potrošnikom v Evropi znatne prednosti. 
Popotniki nimajo stroškov in težav zaradi menjave 
valut. Pri nakupovanju je mogoče neposredno 
primerjati cene v različnih državah. Cene ostajajo 
stabilne, saj je naloga Evropske centralne banke, da 
skrbi za ohranjanje njegove stabilnosti. Poleg tega je 
evro danes ob ameriškem dolarju ena najmočnejših 
rezervnih valut na svetu. Države z območja evra so 
bile med finančno krizo leta 2008 prav zaradi skupne 
valute varne pred konkurenčno devalvacijo in napadi 
špekulantov.

 �  Evro pa je izpostavljen špekulativnim napadom zaradi 
strukturne šibkosti gospodarstev nekaterih držav 
članic. Da bi to tveganje odpravile, so se institucije EU 
in 27 držav članic 9. maja 2010 odločile za vzpostavitev 
750 milijard EUR vrednega „mehanizma za finančno 
stabilizacijo“. Ključno vprašanje za prihodnost pa je, 
kako doseči tesnejše usklajevanje in večjo gospodarsko 
solidarnost med državami članicami, ki morajo 
zagotoviti dobro vodenje svojih javnih financ in 
zmanjšati proračunski primanjkljaj. 

Ev
ro
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I. NASTANEK EVRA

a) Evropski denarni sistem
Združene države so se leta 1971 odločile odpraviti vezavo dolarja na uradno ceno 
zlata, ki je zagotavljala svetovno denarno stabilnost po drugi svetovni vojni. To je 
bil konec sistema fiksnih deviznih tečajev. Guvernerji centralnih bank iz držav EGS 
so se odločili omejiti nihanja v menjalnih tečajih med svojimi valutami na največ 
2,25 %, in tako so vzpostavili „Evropski denarni sistem“ (EDS), ki je začel delovati 
marca 1979.

b) Od EDS do EMU
Voditelji EU so na Evropskem svetu v Madridu junija  1989 sprejeli tristopenjski 
načrt za gospodarsko in denarno unijo (EMU). Ta načrt je bil pozneje vključen v 
Maastrichtsko pogodbo o Evropski uniji, ki jo je Evropski svet sprejel decembra 1991.

II. GOSPODARSKA IN DENARNA UNIJA

a) Tri stopnje
Prva stopnja, ki se je začela 1. julija 1990, je vključevala:

 � popolnoma prost pretok kapitala znotraj EU (odprava deviznih kontrol);

 �  večje strukturne sklade za okrepitev ukrepov zoper neenakosti med evropskimi 
regijami;

 �  gospodarsko konvergenco z večstranskim nadzorom gospodarskih politik 
držav članic.

Druga stopnja se je začela 1. januarja 1994. Vključevala je:

 �  ustanovitev Evropskega monetarnega inštituta (EMI) v Frankfurtu; sestavljali 
so ga guvernerji centralnih bank iz držav članic EU;

 �  vzpostavitev (ali ohranitev) neodvisnosti nacionalnih centralnih bank od 
vladnega nadzora;

 � uvedbo predpisov za obvladovanje nacionalnih proračunskih primanjkljajev.
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Tretja stopnja je bila nastanek evra. Od 1. januarja 1999 do 1. januarja 2002 je bil 
evro postopno uveden kot skupna valuta držav EU, ki so sodelovale v tem procesu 
(Avstrije, Belgije, Finske, Francije, Grčije, Irske, Italije, Luksemburga, Nemčije, 
Nizozemske, Portugalske in Španije). Nato je pristojnosti EMI prevzela Evropska 
centralna banka in s tem postala odgovorna za denarno politiko, ki se zdaj določa 
in izvaja v novi valuti.

Tri države (Danska, Švedska in Združeno kraljestvo) so se iz političnih in tehničnih 
razlogov odločile, da ne prevzamejo evra ob njegovi uvedbi. Slovenija se je območju 
evra pridružila leta 2007, sledili pa so ji Ciper in Malta leta 2008, Slovaška leta 2009 
in Estonija leta 2011.

Območje evra zdaj tako zajema 17 držav EU, po izpolnitvi potrebnih pogojev pa se 
jim bodo pridružile tudi vse nove države članice.

b) Konvergenčna merila
Vsaka država EU, ki se želi pridružiti območju evra, mora izpolnjevati naslednjih pet 
konvergenčnih meril.

 �  Stabilnost cen: stopnja inflacije ne sme presegati povprečja stopnje inflacije 
treh držav članic z najnižjo inflacijo za več kot 1,5 %.

 �  Obrestne mere: dolgoročne obrestne mere ne smejo odstopati od povprečja 
obrestnih mer treh držav članic z najnižjimi obrestnimi merami za več kot 2 %.

 �  Primanjkljaji: nacionalni proračunski primanjkljaj mora biti nižji od 3 % BDP.

 �  Javni dolg: ne sme presegati 60 % BDP.

 �  Stabilnost deviznih tečajev: devizni tečaji morajo dve leti ostati v 
dovoljenem območju nihanja.

c) Pakt za stabilnost in rast
Evropski svet je junija 1997 v Amsterdamu sprejel Pakt za stabilnost in rast. Pakt je 
pomenil stalno zavezo k proračunski stabilnosti in je omogočil, da se vsaki državi na 
območju evra, katere proračunski primanjkljaj preseže 3 % BDP, naloži kazen. Pakt 
je bil pozneje ocenjen kot prestrog in je bil marca 2005 spremenjen.

d) Evroskupina
Evroskupina je organ, ki ga sestavljajo finančni ministri držav z območja evra. Ti na 
sestankih usklajujejo svoje gospodarske politike ter spremljajo svoje proračunske in 
finančne politike. Evroskupina zastopa tudi interese evra na mednarodnih forumih.

Z Lizbonsko pogodbo je Evroskupina dobila formalni status. Luksemburški premier  
Jean-Claude Juncker je bil januarja 2010 za dve leti in pol znova izvoljen za predsednika 
tega organa.
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e)  Makroekonomska konvergenca od leta 2007:  
posledice finančne krize

Zaradi finančne krize se je javni dolg v večini držav EU leta 2008 znatno povečal. 
Kljub temu je evro najranljivejša gospodarstva, ki so se spoprijemala s krizo in 
napadi špekulantov, varoval pred nevarnostjo devalvacije.

Taki napadi so bili v letih 2009–2010 še posebej usmerjeni na nekatere močno 
zadolžene države, katerih proračunski primanjkljaj se je še povečeval. Države 
članice EU so se zato leta  2010 na predlog Evropske komisije odločile vzpostaviti 
začasen mehanizem za pomoč tem državam na območju evra pri ohranitvi 
finančne stabilnosti. Mehanizem zagotavlja do 750  milijard  EUR sredstev. Hkrati 
so države članice in institucije EU začele uporabljati določbe Lizbonske pogodbe, 
namenjene krepitvi gospodarskega upravljanja EU. Med temi so predhodna 
razprava o nacionalnih proračunskih načrtih, spremljanje nacionalnih gospodarstev 
in poostritev pravil o konkurenčnosti ter uporaba kazni, če se države ne držijo 
dogovorjenih strategij. To sodelovanje se je leta 2011 dodatno okrepilo, ko je bilo 
vključeno v „Pakt evro plus“, s spremembo pogodb pa je bil ustanovljen stalni 
„Evropski mehanizem za stabilizacijo“. Ta stalni mehanizem naj bi uveljavljen leta 
2013 po ratifikaciji v vseh državah članicah.

Evropska unija mora tako v odgovor na svetovne finančne in gospodarske 
spremembe sprejeti strožje ukrepe, zato da bodo države članice odgovorno 
upravljale svoje proračune in si medsebojno finančno pomagale. To je edini način, 
da bo evro ostal verodostojen kot skupna valuta in da se bodo lahko države članice 
skupaj spoprijemale z gospodarskimi izzivi globalizacije. Komisija in Evropski 
parlament poudarjata pomen usklajevanja nacionalnih gospodarskih in socialnih 
politik, saj skupna evropska valuta dolgoročno ne more preživeti brez skupnega 
gospodarskega upravljanja.

Talin, prestolnica Estonije, v kateri je bil januarja 2011 „kroon“ zamenjan z evrom.
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Cilji strategije Evropa 2020 so:

 �  odgovoriti na globalizacijo in gospodarsko krizo 
tako, da bo evropsko gospodarstvo spet konkurenčno 
(telekomunikacije, storitve, energetika, nove zelene 
tehnologije za trajnostni razvoj);

 � doseči:

•	  pametno rast: razvijanje znanja, inovacij, 
izobraževanja in digitalne družbe;

•	  trajnostno rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in 
zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča 
vire;

•	  vključujočo rast: utrjevanje gospodarstva z visoko 
stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno 
kohezijo.

Z
 z

n
an

je
m

 in
 in

ov
ac

ija
m

i n
ap

re
j



49

Na začetku zadnjega desetletja 20.  stoletja sta dva pomembna procesa sprožila 
spremembe v gospodarstvu in načinu življenja po vsem svetu, vključno z Evropo. 
Prvi je bil globalizacija, saj so gospodarstva vsepovsod postajala vedno bolj 
medsebojno odvisna. Drugi je bil tehnološka revolucija, vključno z internetom ter 
novo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Nedavno so svet zamajale velike 
krize, kakršna je bila finančna kriza med letoma 2007 in 2009, ki je povzročila velik 
upad gospodarske rasti in povečanje brezposelnosti v Evropi.

I. LIZBONSKI PROCES

a) Cilji
Voditelji EU so že marca 2000 na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni ugotovili, 
da potrebuje evropsko gospodarstvo temeljito prenovo, da bo sposobno  
konkurirati Združenim državam in drugim svetovnim gospodarstvom v vzponu, kot 
so Brazilija, Kitajska in Indija. Evropski socialni model temelji na učinkovitosti in 
solidarnosti na področjih, med katerimi so tudi zdravstveno varstvo in pokojnine. 
Da bi ta model lahko ohranili, bi ga bilo treba poživiti. Evropska konkurenčnost bi 
morala temeljiti na znanju in sposobnostih, ne na nizkih plačah. Nekatere panoge 
so se preselile na druge konce sveta: da bi jih Evropa nadomestila, je morala ustvariti 
delovna mesta v sektorjih z veliko dodano vrednostjo, kot so e-gospodarstvo (ob 
uporabi izredno zmogljivih širokopasovnih omrežij) in nove energetsko varčne 
tehnologije. Evropa je skratka potrebovala bolj zeleno in visokotehnološko 
gospodarstvo.
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b) Strategija
Evropski svet je izdelal podrobno strategijo za dosego tega cilja. „Lizbonska 
strategija“ je vključevala vrsto področij, kot so znanstvene raziskave, izobraževanje, 
poklicno usposabljanje, dostop do interneta in elektronsko poslovanje. Vključevala 
je tudi reformo evropskih sistemov socialne varnosti. Ti sistemi so ena največjih 
pridobitev Evrope, družbam namreč omogočajo, da brez prehudih težav sprejemajo 
strukturne in socialne spremembe. Vendar jih je treba posodobiti in poskrbeti, da 
bodo trajnostni, da bodo lahko koristili prihodnjim generacijam.

Vsako pomlad se Evropski svet zbere, da bi ocenil napredek pri izvajanju lizbonske 
strategije.

II.  VEČ JI POUDAREK NA RASTI  
IN DELOVNIH MESTIH

Evropski svet je spomladi 2010 priznal, da rezultati lizbonskega procesa po desetih 
letih še zdaleč ne dosegajo zastavljenih ciljev. Brezposelnost v številnih državah 
EU je bila še vedno velika, EU pa se je morala osredotočiti na rast in ustvarjanje 
delovnih mest. Če hoče Evropa povečati produktivnost svojih gospodarstev in 
socialno kohezijo, mora vlagati več v raziskave in inovacije ter izobraževanje 
in usposabljanje. Evropski svet je zato na pobudo Joséja Manuela Barrosa  
(predsednika Evropske komisije) sprejel novo strategijo za naslednjih deset let: 
strategijo Evropa 2020.

EU spodbuja nove tehnologije in inovacije, da bi ohranjala korak s svetovno konkurenco.
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Eden od ciljev strategije „Evropa 2020“ je tesnejša povezava visokega šolstva in podjetij.
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Kot del te strategije bo 27 držav članic EU:

 �  Evropski komisiji dalo večjo vlogo pri zagonu procesa, zlasti z razširjanjem 
„najboljše prakse“ po Evropi (in s tem preseglo zgolj medvladni pristop, znan 
kot „odprta metoda koordinacije“);

 �  pospešilo reforme finančnih trgov in sistemov socialnega varstva ter odpiranje 
telekomunikacijskih in energetskih sektorjev konkurenci;

 �  izboljšalo svoje izobraževalne sisteme, storilo več za pomoč mladim pri iskanju 
zaposlitve, tkalo močnejše vezi med univerzami in podjetji ter še naprej 
izvajalo programe Erasmus, Leonardo in Erasmus Mundus;

 �  sprejelo strožje ukrepe (npr. z uskladitvijo svojih davčnih sistemov in sistemov 
socialne varnosti), da bi ustvarile evropski „enotni trg“ za raziskave ter tako 
omogočile prosto gibanje znanstvenikov ter prosti pretok znanja in tehnologije 
po Evropi;

 �  povečalo sredstva za raziskave in inovacije na 3 % BDP (cilj, ki so ga sprejele 
tudi Združene države).
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 �  Državljani držav Evropske unije lahko potujejo, živijo  
in delajo kjer koli v EU.

 �  EU nenehno podpira in financira programe, zlasti na 
področjih izobraževanja in kulture, da bi tako zbliževala 
državljane.

 �  Občutek pripadnosti Evropski uniji se bo razvijal 
postopoma, ko bo EU dosegala oprijemljive rezultate  
in jasneje pojasnjevala, kaj dela za svoje prebivalce.

 �  Ljudje prepoznavajo simbole skupne evropske 
identitete, kot so skupna valuta, evropska zastava  
in himna.

 �  Počasi se razvija „evropski javni prostor“  
z vseevropskimi političnimi strankami. Državljani 
vsakih pet let volijo nov Evropski parlament, ta pa  
nato izvoli novo Evropsko komisijo.
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Državljanstvo Evropske unije je vključeno v Pogodbo EU: „Državljani Unije so 
vse osebe z državljanstvom ene od držav članic. Državljanstvo Unije se doda 
nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti.“ (člen 20(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije). Toda kaj je pravzaprav državljanstvo EU?

I.  GIBANJE, ŽIVL JENJE IN DELO V EVROPI
Če ste državljan EU, imate pravico do gibanja, prebivanja in dela kjer koli v Uniji.

Če ste končali vsaj triletni univerzitetni študij, bodo vaše kvalifikacije priznane v vseh 
državah EU, saj države članice medsebojno zaupajo v kakovost nacionalnih sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.

Kjer koli v Uniji lahko opravljate zdravstvene, izobraževalne in druge javne storitve (razen 
za policijo, oborožene sile itn.). Ali ni torej povsem naravno, da za poučevanje angleščine 
v Rimu zaposlijo britanskega učitelja ali da se mlad belgijski diplomant prijavi na razpis 
za državnega uradnika v Franciji?

Pred potovanjem znotraj EU vam lahko nacionalni organi izdajo evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja, ki vam pomaga kriti stroške zdravljenja, če zbolite med 
prebivanjem v drugi državi.

 

Evropejci lahko živijo in delajo v kateri koli državi EU.
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II.  KAKO LAHKO UVEL JAVL JATE PRAVICE,  
KI JIH IMATE KOT EVROPSKI DRŽ AVL JAN

Kot evropski državljan niste le delavec ali potrošnik, imate tudi nekatere politične 
pravice. Od začetka veljavnosti Maastrichtske pogodbe imate v državi prebivališča 
pravico voliti in kandidirati na lokalnih volitvah ter na volitvah v Evropski parlament, 
ne glede na državljanstvo.

Od decembra 2009 (ko je začela veljati Lizbonska pogodba) imate tudi pravico 
nasloviti na Komisijo peticijo, naj pripravi zakonodajni predlog, če vam v večjem 
številu držav EU uspe zbrati milijon podpisov zanjo. 

III. TEMEL JNE PRAVICE
Evropska unija je decembra 2000 v Nici jasno pokazala svojo zavezanost spoštovanju 
državljanskih pravic, saj je takrat slovesno razglasila Listino Evropske unije  
o temeljnih človekovih pravicah. Listino je oblikovala Konvencija, sestavljena 
iz poslancev nacionalnih parlamentov ter Evropskega parlamenta, predstavnikov 
nacionalnih vlad in člana Komisije. Dokument, sestavljen iz 54 členov v šestih 
poglavjih – Dostojanstvo, Svoboščine, Enakost, Solidarnost, Pravice državljanov in 
Sodno varstvo – določa temeljne vrednote Evropske unije ter državljanske, politične, 
ekonomske in socialne pravice državljanov EU.

Začetni členi obravnavajo človekovo dostojanstvo, pravico do življenja in „osebne 
celovitosti“ ter svobodo izražanja in vesti. Poglavje o solidarnosti na inovativen način 
združuje socialne in ekonomske pravice, kot so:

 � pravica do stavke,

 � pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja,

 � pravica do usklajevanja družinskega in poklicnega življenja,

 �  pravica do zdravstvenega varstva, socialne varnosti in socialne pomoči v vsej 
Evropski uniji.

Listina ščiti tudi enakost moških in žensk ter uvaja novosti, kot so pravica do varstva 
podatkov, prepoved evgeničnih postopkov in reproduktivnega kloniranja človeških bitij, 
pravica do varstva okolja, pravice otrok in starejših ter pravica do dobrega upravljanja.

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1.  decembra  2009, daje Listini enako pravno 
moč kot Pogodbama, tako da jo je mogoče uporabiti kot podlago za predložitev zadeve 
Sodišču EU. (Vendar je v protokolu podrobneje opredeljena uporaba Listine na Poljskem 
in v Združenem kraljestvu, to pa bo pozneje veljalo tudi za Češko.)
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Poleg tega člen 6 Lizbonske pogodbe daje pravno podlago EU za podpis Evropske 
konvencije o človekovih pravicah. Ta konvencija tako ne bi bila več zgolj navedena 
v Pogodbah EU, ampak bi imela pravno moč v zadevah EU, s čimer bi bile človekove 
pravice v Evropski uniji še bolje zavarovane.

IV.  EVROPA POMENI IZOBRA ŽEVANJE  
IN KULTURO

Zavesti o skupni pripadnosti in usodi ni mogoče umetno ustvariti. Vznikne lahko 
le iz skupne kulturne zavesti, zato mora Evropa danes pozornost usmeriti ne le v 
gospodarstvo, temveč tudi v izobraževanje, državljanstvo in kulturo.

EU ne določa, kako je treba organizirati šole in izobraževanje ali kakšen mora 
biti učni načrt, o teh stvareh odločajo na nacionalni ali lokalni ravni. Pač pa EU 
vodi programe za spodbujanje izmenjav v izobraževanju, tako da se lahko mladi 
odpravijo na usposabljanje ali študij v tujino, da se naučijo novih jezikov in 
sodelujejo v skupnih dejavnostih s šolami ali fakultetami iz drugih držav. Med temi 
programi so Comenius (šolsko izobraževanje), Erasmus (visoko šolstvo), Leonardo 
da Vinci (poklicno usposabljanje), Grundtvig (izobraževanje odraslih) in Jean 
Monnet (univerzitetne raziskave in poučevanje o evropskem povezovanju).

Evropske države si skupaj prizadevajo, da bi z „bolonjskim procesom“ ustvarile 
evropski visokošolski prostor. To pomeni, da se bodo na primer univerzitetni 
programi v vseh sodelujočih državah končali s primerljivo diplomo (univerzitetno 
diplomo, magisterijem in doktoratom), ki jo države medsebojno priznavajo.

Na področju kulture spodbujata programa EU „Kultura“ in „Media“ sodelovanje 
med ustvarjalci televizijskih oddaj in filmov, promotorji, televizijskimi postajami 
in kulturnimi organi iz različnih držav. To pospešuje nastanek več evropskih 
televizijskih programov in filmov ter s tem pomaga vzpostavljati ravnotežje med 
evropsko in ameriško produkcijo.

Ena od osnovnih pravic iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je pravica do uskladitve 
družinskega in poklicnega življenja.
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Ena od evropskih bistvenih značilnosti je različnost jezikov, katere ohranjanje je 
pomemben cilj EU. Še več, večjezičnost je bistvena za način delovanja Evropske 
unije. Zakonodaja EU mora biti na voljo v vseh 23 uradnih jezikih, vsak evropski 
poslanec pa ima pravico do uporabe svojega jezika v parlamentarnih razpravah. 

V.  VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PRAVIC A,  
DA NASLOVITE PETICIJO NA PARLAMENT

Da bi EU približali državljanom, je bil s Pogodbo o Evropski uniji uveden položaj 
varuha človekovih pravic. Imenuje ga Evropski parlament, njegov mandat pa traja 
toliko kot mandat Parlamenta. Njegova naloga je, da preiskuje pritožbe proti 
institucijam in organom EU. Pritoži se lahko vsak državljan EU in vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki živi ali ima sedež v eni od držav EU. Varuh človekovih pravic poskuša 
na miren način rešiti spor med pritožnikom in zadevno institucijo ali organom.

Vsak prebivalec države EU lahko tudi naslovi peticijo na Evropski parlament. To je še 
ena pomembna vez med javnostjo in institucijami EU.

VI. OBČUTEK PRIPADNOSTI
Ideja o „Evropi državljanov“ je precej sveža. Nekateri simboli skupne evropske 
identitete že obstajajo, na primer evropski potni list, ki se uporablja od leta 1985. 
Od leta 1996 se v vseh državah članicah izdajajo tudi evropska vozniška dovoljenja. 
Geslo EU je „Združeni v različnosti“, 9. maj pa se praznuje kot „dan Evrope“.

Evropska himna (Beethovnova Oda radosti) in evropska zastava (venec dvanajstih 
zlatih zvezd na modrem polju) sta bili v osnutku ustave za Evropsko unijo iz leta 2004 
izrecno omenjeni, v Lizbonski pogodbi, ki jo je nadomestila, pa sta bili izpuščeni. Še 
vedno pa sta to simbola EU, ki ju države članice, lokalni organi in državljani lahko 
po želji uporabljajo.
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Vendar ljudje ne morejo čutiti, da „pripadajo“ Evropski uniji, če ne vedo, kaj dela 
EU, in ne razumejo, zakaj to dela. Institucije in države članice EU morajo narediti še 
veliko, da bi zadeve EU jasno in preprosto razložile.

Ljudje morajo tudi vedeti, da je EU odgovorna za oprijemljive spremembe v 
njihovem vsakdanjem življenju. Uporaba bankovcev in kovancev evra od leta 2002 
ima na primer velik vpliv. Več kot dve tretjini državljanov EU zdaj upravlja osebne 
finance in prihranke v evrih. Cene blaga in storitev v evrih pomenijo, da lahko zdaj 
potrošniki neposredno primerjajo cene med državami.

S Schengenskim sporazumom so bili odpravljeni mejni pregledi med večino 
držav EU, kar državljanom že daje občutek pripadnosti enemu združenemu  
zemljepisnemu območju.

Občutek pripadnosti se poraja predvsem takrat, ko ljudje čutijo, da so osebno 
vključeni v sprejemanje odločitev EU. Vsak polnoletni državljan EU ima pravico 
voliti na volitvah v Evropski parlament, in to je pomembna osnova za demokratično 
legitimnost EU. Ta legitimnost se še krepi, ko Evropski parlament dobiva več 
pristojnosti, ko imajo nacionalni parlamenti več besede pri delovanju EU in ko so 
evropski državljani dejavneje vključeni v nevladne organizacije, politična gibanja in 
ustanavljanje vseevropskih političnih strank. Kdor želi pomagati oblikovati evropski 
dnevni red in vplivati na politike EU, ima za to številne možnosti. Lahko se na primer 
pridruži razpravi na spletnem forumu o zadevah Evropske unije in objavi svoje 
mnenje na spletnih dnevnikih, ki jih pišejo komisarji ali evropski poslanci. Lahko se 
tudi neposredno obrne na Komisijo ali Parlament, in sicer po spletu ali v enem od 
njunih uradov v svoji državi (za podrobnosti glej notranjo stran platnice).

Evropska unija je bila ustanovljena, da bi služila evropskim ljudstvom, zato mora 
njeno prihodnost oblikovati dejavna udeležba ljudi iz vseh družbenih slojev. 
Idejni ustanovitelji EU so se tega dobro zavedali. „Ne povezujemo držav, ampak 
združujemo ljudi,“ je leta 1952 dejal Jean Monnet. Večja javna ozaveščenost o EU in 
vključevanje državljanov v njene dejavnosti sta še vedno največja izziva, s katerima 
se danes spoprijemajo institucije EU.
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 �  Odprtje notranjih mej med državami članicami EU  
je izjemno oprijemljiva prednost za državljane in jim 
omogoča, da prosto potujejo brez pregledov na mejah.

 �  Vendar mora to svobodo notranjega gibanja spremljati 
poostren nadzor na zunanjih mejah EU, da se je 
mogoče učinkovito spoprijemati z organiziranim 
kriminalom, terorizmom, nezakonitim priseljevanjem 
ter trgovino z ljudmi in drogami.

 �  Države EU sodelujejo na področju policijske dejavnosti 
in pravosodja za varnejšo Evropo.
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Evropski državljani imajo pravico, da kjer koli v Evropski uniji živijo svobodno in brez 
strahu pred preganjanjem ali nasiljem. Kljub temu pa sta mednarodni kriminal in 
terorizem med pojavi, ki današnjim Evropejcem vzbujajo največ skrbi.

Jasno je, da mora svoboda gibanja pomeniti, da mora vsakdo, kjerkoli v Uniji, uživati 
enako zaščito in imeti enak dostop do pravnega varstva. Evropska unija tako z vrsto 
sprememb Pogodb počasi postaja „območje svobode, varnosti in pravice“.

Obseg ukrepanja EU na teh področjih se je z leti razširil s tremi zaporednimi okvirnimi 
programi, ki jih je sprejel Evropski svet. Ti programi so: program iz Tampereja (1999– 
2004), haaški program (2005–2009) in stockholmski program (2010–2014). Medtem  
ko je bil cilj prvih dveh programov večja varnost, pa se stockholmski osredotoča na 
večje varstvo pravic državljanov.

Sprejemanje odločitev na teh področjih je postalo učinkovitejše z Lizbonsko pogodbo, 
ki je začela veljati decembra 2009. Do takrat so države članice zase obdržale celotno 
pristojnost za ustvarjanje in upravljanje območja svobode, varnosti in pravice. 
Večino dela je opravljal Svet (tj. z razpravami in dogovori vladnih ministrov), ki je 
Komisiji in Parlamentu prepustil le manjšo vlogo. Z Lizbonsko pogodbo pa se je to 
spremenilo, Svet zdaj večino odločitev sprejme s kvalificirano večino, Parlament pa 
je enakovredni partner v postopku odločanja.
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I.  SVOBODNO GIBANJE  
ZNOTRA J EVROPSKE UNIJE  
IN VAROVANJE ZUNANJIH ME JA

S pravico do prostega gibanja oseb znotraj EU se državam članicam zastavlja 
vprašanje varnosti, saj ne nadzirajo več notranjih mej EU. Zaradi tega so potrebni 
dodatni varnostni ukrepi na zunanjih mejah EU. Pravico do prostega gibanja v Uniji 
izkoriščajo tudi storilci kaznivih dejanj, zato morajo nacionalni policijski organi in 
sodni organi sodelovati v boju proti mednarodnemu kriminalu.

Eden najpomembnejših korakov za lažje potovanje po Evropski uniji je bil storjen 
leta  1985, ko so vlade Belgije, Francije, Luksemburga, Nizozemske in Zvezne 
republike Nemčije podpisale sporazum v majhnem luksemburškem obmejnem 
mestu z imenom Schengen. Sklenile so, da bodo na skupnih mejah odpravile 
preglede oseb ne glede na državljanstvo, uskladile preglede na mejah z državami, 
ki ne spadajo v EU, ter uvedle skupno vizumsko politiko. Na ta način so oblikovale 
območje brez notranjih meja, ki nosi ime schengensko območje.

Od takrat so schengenske ureditve postale sestavni del Pogodb EU, schengensko 
območje pa se je počasi širilo. Schengenska pravila v letu 2010 v celoti izvajajo vse 
države EU, razen Bolgarije, Cipra, Irske, Romunije in Združenega kraljestva. Del 
schengenskega območja so tudi tri države, ki niso članice EU: Islandija, Norveška 
in Švica.

Ko se je EU v letih 2004 in 2007 širila, je poostritev pregledov na zunanjih mejah 
EU postala prednostna naloga. Za vodenje sodelovanja EU na področju varnosti 
zunanjih mej je pristojna agencija EU s sedežem v Varšavi, imenovana Frontex. 
Države članice ji lahko posodijo plovila, helikopterje in letala za dejavnosti skupnih 
patrulj – na primer na občutljivih območjih v Sredozemlju. EU razmišlja tudi o 
vzpostavitvi evropske mejne straže. 
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II. A ZILNA IN PRISEL JEVALNA POLITIKA
Evropa je ponosna na svojo dolgoletno tradicijo sprejemanja tujcev, ki v begu 
pred nevarnostjo in preganjanjem iščejo pribežališče. Vendar se vlade EU danes 
spoprijemajo s težkim vprašanjem, kaj storiti z naraščajočim številom tako zakonitih 
kot nezakonitih priseljencev na območju, ki je brez notranjih meja.

Vlade EU so sklenile uskladiti svoja pravila, tako da se bodo od leta 2012 prošnje 
za azil obravnavale po nekaterih osnovnih načelih, ki so enotno priznana po vsej 
Evropski uniji. Sprejeti so bili nekateri tehnični ukrepi, kot so minimalni standardi za 
sprejemanje prosilcev za azil in dodeljevanje statusa begunca.

Zadnja leta so evropske obale cilj številnih nezakonitih priseljencev in ena od 
glavnih prednostnih nalog EU je rešitev tega perečega vprašanja. Vlade članic si 
skupaj prizadevajo rešiti vprašanje tihotapljenja ljudi in sprejeti skupno ureditev za 
vračanje nezakonitih priseljencev. Obenem se nezakonito priseljevanje bolje ureja  
s pravili EU o ponovni združitvi družin, statusu rezidenta za daljši čas in sprejemanju 
nedržavljanov EU, ki želijo priti v Evropo, da bi študirali ali raziskovali. 

Medtem ko se prebivalstvo EU stara, zakoniti priseljenci s pravimi kvalifikacijami pomagajo 
odpravljati primanjkljaje na trgu delovne sile.
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III.  BOJ PROTI MEDNARODNEMU KRIMINALU
Potrebna so usklajena prizadevanja za boj proti kriminalnim združbam, ki vodijo 
mreže za tihotapljenje ljudi in izkoriščajo njihovo ranljivost, zlasti žensk in otrok.

Organizirani kriminal se vse bolj razvija, za svoje dejavnosti pa redno uporablja 
evropske in mednarodne mreže. Terorizem je jasno pokazal, da lahko s skrajno 
brutalnostjo udari kjer koli v svetu.

Iz teh razlogov je bil ustanovljen schengenski informacijski sistem (SIS). To je 
kompleksna zbirka podatkov, ki policijskim organom in sodnim oblastem omogoča 
izmenjavo informacij o osebah, za katere je bil izdan sodni nalog za prijetje ali 
izročitev, ali ukradeni lastnini, kot so vozila in umetnine. Zbirka podatkov nove 
generacije, imenovana SIS  II, bo še zmogljivejša in bo omogočala shranjevanje 
novih vrst podatkov.

Eden najboljših načinov za ujetje storilcev kaznivih dejanj je izsleditev njihovih 
nezakonito pridobljenih sredstev. EU zato uporablja zakonodajo o preprečevanju 
pranja denarja, hkrati pa s tem prekinja financiranje kriminalnih in terorističnih 
organizacij.

Največji dosežek v zadnjih letih na področju sodelovanja med organi pregona je 
ustanovitev Europola, organa EU s sedežem v Haagu, ki ga sestavljajo policijski 
in carinski uradniki. Europol se spopada s številnimi oblikami mednarodnega 
kriminala: trgovanjem s prepovedanimi drogami, prodajo ukradenih vozil, trgovino 
z ljudmi in mrežami za nezakonito priseljevanje, spolnim izkoriščanjem žensk in 
otrok, otroško pornografijo, ponarejanjem, trgovanjem z radioaktivnimi in jedrskimi 
snovmi, terorizmom, pranjem denarja in ponarejanjem evra.

Sodelovanje med evropskimi carinskimi organi prispeva k zmanjševanju tihotapljenja in kriminala.
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IV.  „EVROPSKEMU PRAVOSODNEMU OBMOČ JU 
PRAVICE NAPROTI“

V Evropski uniji trenutno vzporedno deluje več različnih pravnih sistemov, po 
eden v vsaki državi članici. Mednarodni kriminal in terorizem pa se ne menita za 
nacionalne meje. Če želi EU svojim državljanom zagotoviti visoko stopnjo varnosti in 
izboljšati mednarodno sodelovanje na tem področju, potrebuje skupni okvir za boj 
proti terorizmu, trgovanju s prepovedanimi drogami in ponarejanju. EU potrebuje 
tudi skupno kazensko politiko, da sodelovanja med sodišči v različnih državah ne 
ovirajo različne opredelitve nekaterih kaznivih dejanj.

Najpomembnejši primer praktičnega sodelovanja na tem področju je Eurojust, 
osrednja usklajevalna struktura, ustanovljena v Haagu leta  2003. Ta nacionalnim 
preiskovalnim organom in organom kazenskega pregona omogoča, da sodelujejo 
pri preiskavah kaznivih dejanj, ki zajemajo več držav EU. Če bo Svet (ali skupina 
najmanj devetih držav članic) tako odločila, pa je na podlagi Eurojusta mogoče 
ustanoviti tudi evropsko javno tožilstvo. Tožilec bi preiskoval in preganjal kršitve 
zoper finančne interese EU.

Drugo sredstvo za praktično čezmejno sodelovanje je evropski sodni nalog za 
prijetje, ki se uporablja od januarja 2004 in naj bi zamenjal dolgotrajne postopke 
izročitve. 

Na področju civilnega prava je EU sprejela zakonodajo, da bi pomagala uveljavljati 
sodbe sodišč v čezmejnih primerih, ki vključujejo razvezo, ločitev, skrbništvo nad 
otrokom in preživninske zahtevke. Cilj je zagotoviti, da se lahko sodbe iz ene 
države izvajajo v drugi državi. EU je oblikovala skupne postopke za poenostavitev 
in pospešitev poravnave čezmejnih primerov v majhnih in nespornih civilnih 
zahtevkih, kot sta vračilo dolga in stečaj.
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 �  Evropska unija je bolj vplivna na svetovnem prizorišču, 
če v mednarodnih zadevah, kot so trgovinska 
pogajanja, nastopa enotno. Da bi to dosegli in povečali 
mednarodni pomen EU, je Evropski svet leta 2009 dobil 
stalnega predsednika, poleg tega pa je bil imenovan 
prvi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve  
in varnostno politiko.

 �  Na področju obrambe vse države ostajajo suverene,  
ne glede na to, ali so članice Nata ali so nevtralne. 
Obenem pa države članice EU razvijajo vojaško 
sodelovanje za mirovne misije.

 �  EU je pomembna akterka v mednarodni trgovini in si 
v Svetovni trgovinski organizaciji (STO) prizadeva za 
odprte trge in trgovinski sistem, ki temelji na pravilih.

 �  Iz zgodovinskih in zemljepisnih razlogov EU posebno 
pozornost namenja Afriki (s politiko razvojne pomoči, 
trgovinskimi preferenciali, pomočjo v hrani in 
promocijo spoštovanja človekovih pravic).  
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Evropska unija je na gospodarskem, trgovinskem in denarnem področju ena od 
vodilnih svetovnih sil. Včasih se za EU pravi, da je postala gospodarski velikan, a 
ostala politični palček. Ta trditev je pretirana. EU ima znaten vpliv v mednarodnih 
organizacijah, kot so Svetovna trgovinska organizacija (STO) in specializirani organi 
Organizacije Združenih narodov (OZN), ter na svetovnih vrhih o okolju in razvoju.

Res pa je tudi, da EU in države članice čaka še dolga diplomatska in politična pot, 
preden bodo lahko zagovarjale enotna stališča do najpomembnejših svetovnih 
tem. Poleg tega njihovi obrambni sistemi (temelj nacionalne suverenosti) ostajajo 
v rokah državnih vlad, ki so med sabo že povezane v okviru zavezništev, kakršno je 
Nato.

I.  SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

a) Vzpostavljanje evropske diplomatske službe
Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) ter Evropska varnostna in obrambna 
politika (EVOP) določata poglavitne naloge EU na področju zunanje politike. 
Uvedeni sta bili z Maastrichtsko (1992) in Amsterdamsko pogodbo (1997) ter 
Pogodbo iz Nice (2001). Skupaj sta bili „drugi steber“ EU – področje politike, na 
katerem je ukrepanje določeno z medvladnim dogovorom, Komisija in Parlament 
pa imata na njem zgolj stransko vlogo. Odločitve na tem področju se sprejemajo 
soglasno, posamezne države pa imajo možnost, da se vzdržijo glasovanja. Čeprav 
so bili „stebri“ v strukturi EU z Lizbonsko pogodbo odpravljeni, način sprejemanja 
odločitev na področju varnosti in obrambe ni bil spremenjen. Spremenilo pa se je 
ime politike, ki zdaj ni več EVOP, ampak je SVOP – skupna varnostna in obrambna 
politika. Prepoznavnost SVOP se je povečala tudi z ustanovitvijo položaja visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Od 1. decembra 2009 je na tem položaju Catherine Ashton iz Združenega kraljestva, 
ki je tudi podpredsednica Evropske komisije. Njena naloga je predstavljati skupno 
stališče EU in v imenu EU delovati v mednarodnih organizacijah in na mednarodnih 
konferencah. Pomaga ji na tisoče uradnikov EU in nacionalnih uradnikov,  
ki sestavljajo Evropsko službo za zunanje delovanje, kar je v resnici diplomatska 
služba EU.
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Cilj zunanje politike EU je predvsem zagotavljati varnost, stabilnost, demokracijo in 
spoštovanje človekovih pravic, in to ne le v svoji neposredni okolici (npr. na Balkanu), 
ampak tudi na drugih žariščih po svetu, kot so Afrika, Bližnji vzhod in Kavkaz. Njeno 
glavno sredstvo je „mehka moč“, kar zajema dejavnosti, kot so opazovanje volitev, hu-
manitarna pomoč in razvojna pomoč. EU je leta 2009 30 državam, predvsem afriškim, 
darovala humanitarno pomoč v vrednosti 900 milijonov EUR. EU prispeva 60 % sve-
tovne razvojne pomoči in pomaga državam, ki to najbolj potrebujejo, pri boju proti 
revščini, proti pomanjkanju hrane, preprečevanju naravnih nesreč, dostopu do pitne 
vode in zatiranju bolezni. Obenem te države dejavno spodbuja k spoštovanju vlada-
vine prava in odpiranju trgov mednarodni trgovini. Komisija in Evropski parlament 
skrbita za preglednost posredovane proračunske pomoči in njeno ustrezno upravljan-
je in porabo. 

Ali je EU sposobna in pripravljena iti dlje od te diplomacije tehnične in finančne 
pomoči? To je glavni izziv za prihodnja leta. Vse prepogosto skupne izjave in skupna 
stališča Evropskega sveta do najpomembnejših mednarodnih vprašanj (kot so mi-
rovni proces na Bližnjem vzhodu, Irak, terorizem, odnosi z Rusijo, Iranom, Kubo itn.) 
ne izražajo drugega kot najmanjši skupni imenovalec. Velike države članice še vedno 
igrajo svoje posamezne diplomatske vloge. Vendar velja Evropska unija za svetovno 
akterko, kadar zastopa enotna stališča. Da bi se verodostojnost in vpliv EU povečala, 
mora povezati svojo gospodarsko in trgovinsko moč s stabilnim izvajanjem skupne 
varnostne in obrambne politike. 

b)  Oprijemljivi dosežki skupne varnostne in obrambne politike
Evropska unija ima od leta  2003 zmogljivosti za izvajanje operacij za krizno 
upravljanje, saj države članice prostovoljno dajejo EU na voljo nekaj svojih sil za 
izvajanje takih operacij.

Za vodenje operacij je odgovornih več politično-vojaških organov: Politični in 
varnostni odbor (PVO), Vojaški odbor EU (VOEU), Odbor za civilne vidike kriznega 
upravljanja (Civcom) in Vojaški štab Evropske unije (VŠEU). Ti organi, ki imajo sedež 
v Bruslju, odgovarjajo Svetu.

Ta nabor omogoča oblikovanje skupne varnostne in obrambne politike. EU omogoča 
izvajanje nalog, ki si jih ta zastavlja – humanitarnih misij, misij vzpostavljanja 
miru ali njegovega ohranjanja. Te misije se morajo izogniti podvajanju z Natovimi 
operacijami, za kar jamči dogovor „Berlin plus“, sklenjen med Natom in EU. Ta 
sporazum daje Evropski uniji dostop do Natovih logističnih virov (za odkrivanje, 
komunikacijo, poveljevanje in prevoz).
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Evropska unija je od leta 2003 začela 22 vojaških operacij in civilnih misij. Prva od 
njih je bila v Bosni in Hercegovini, kjer so vojaške sile EU nadomestile Natove sile. 
Te misije in operacije, ki se izvajajo pod evropsko zastavo, potekajo na treh celinah. 
Med njimi so Euforjeva misija v Čadu in Srednjeafriški republiki, Eunavforjeva 
operacija „Atalanta“ za boj proti somalijskim piratom v Adenskem zalivu, Eulexova 
misija za pomoč Kosovu, da bi vzpostavilo stabilno pravno državo, in Eupolova 
misija v Afganistanu za pomoč pri usposabljanju tamkajšnje policije.

Ker se vojaška tehnologija vse bolj razvija in draži, morajo vlade EU tudi bolj 
sodelovati na področju vojaške industrije – zlasti zdaj, ko si prizadevajo zmanjšati 
javno porabo, da bi tako laže prebrodile finančno krizo. Za skupno izvajanje vojaških 
nalog zunaj Evrope pa morajo biti poleg tega njihovi vojaški sistemi medsebojno 
združljivi, vojaška oprema pa dovolj standardizirana. Zato se je Evropski svet v 
Solunu junija  2003 odločil ustanoviti Evropsko obrambno agencijo (EDA), da bi 
pomagala razvijati vojaške zmogljivosti EU. Formalno je bila ustanovljena leta 2004.

EU vodi civilne ali vojaške operacije za ohranjanje miru;  
ta vojaška enota je bila vzpostavljena za boj proti piratstvu ob somalijski obali.
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II. V SVET ODPRTA TRGOVINSKA POLITIKA
Pomen, ki ga ima Evropska unija kot trgovinska sila, ji daje znaten mednarodni vpliv. 
Evropska unija podpira sistem Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki temelji 
na pravilih in ima 153 držav članic. Ta sistem zagotavlja določeno stopnjo pravne 
varnosti in preglednosti pri mednarodnem trgovanju. STO določa pogoje, pod 
katerimi se lahko njene članice branijo pred nepoštenim ravnanjem, kot je damping 
(prodaja, ki ne pokriva stroškov), s katerim izvozniki tekmujejo s konkurenco. 
STO določa tudi postopke za reševanje sporov med dvema ali več trgovinskimi 
partnericami.

EU si vse od leta 2001 s „krogom pogajanj v Dohi“ prizadeva za odpiranje svetovne 
trgovine. Pogajanja so zahtevna, a EU vodi prepričanje, da bi krčenje svetovne 
trgovine po finančni in gospodarski krizi iz recesije vodilo v globoko depresijo. 

Trgovinska politika EU je tesno povezana z razvojno politiko EU. EU s „splošnim 
sistemom preferencialov“ (SSP) dodeljuje dostop brez dajatev ali z znižanimi 
preferenciali na svoj trg za večino uvoza iz držav v razvoju in gospodarstev v 
prehodu. Pri 49 najrevnejših državah na svetu gre še dlje. Ves njihov izvoz, razen 
orožja, uživa prost dostop brez dajatev do trga EU.

EU pa nima posebnih trgovinskih sporazumov s svojimi večjimi trgovinskimi 
partnericami med razvitimi državami, kot so Združene države in Japonska. 
Trgovinski odnosi z njimi potekajo po mehanizmih STO. Združene države in Evropska 
unija si prizadevajo razviti odnose, ki temeljijo na enakosti in partnerstvu. Voditelji 
EU od izvolitve Baracka Obame za ameriškega predsednika pozivajo k tesnejšim 
čezatlantskim povezavam. EU in Združene države so se na srečanju G-20 v Londonu 
aprila  2009 dogovorile, da je potreben boljši nadzor nad svetovnim finančnim 
sistemom.

EU spodbuja odpiranje trgov in razvoj trgovine v večstranskem okviru  
Svetovne trgovinske organizacije. 
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Evropska unija krepi trgovanje s trgovskimi silami v vzponu v drugih delih sveta, od 
Kitajske in Indije do Srednje in Južne Amerike. Trgovinski sporazumi s temi državami 
vključujejo tudi tehnično in kulturno sodelovanje. Kitajska je postala druga 
najpomembnejša trgovinska partnerica EU (za Združenimi državami), poleg tega 
pa iz Kitajske v EU pride tudi največ uvoza (leta 2009 je bilo več kot 17 % uvoza v EU 
iz Kitajske). Evropska unija je največja trgovinska partnerica Rusije in njen največji 
vir tujih naložb. Glavne teme odnosov med EU in Rusijo se poleg trgovine nanašajo 
na čezmejne zadeve, kot je zanesljiva preskrba z energijo, zlasti zemeljskim plinom.

III. AFRIKA
Zametki odnosov med Evropo in podsaharsko Afriko segajo daleč v zgodovino. Ob 
podpisu Rimskih pogodb leta  1957 so nekdanje kolonije in čezmorska območja 
nekaterih držav članic EGS postali partnerji Skupnosti. Dekolonizacija, ki se je začela 
v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je to vez preoblikovala v drugačne 
vrste partnerstvo – partnerstvo med suverenimi državami.

Sporazum iz Cotonouja, podpisan junija  2000 v glavnem mestu Benina, je odprl 
novo poglavje v razvojni politiki EU. Ta sporazum, sklenjen med Evropsko unijo 
ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami, je najbolj velikopotezen in 
daljnosežen sporazum v zgodovini na področju trgovine in pomoči med razvitimi 
državami in državami v razvoju. Sporazum je sledil Loméjski konvenciji, ki je bila 
podpisana leta 1975 v glavnem mestu Toga in nato večkrat spremenjena.

Ta sporazum znatno presega prejšnje, saj se je premaknil od trgovinskih odnosov, 
ki temeljijo na dostopu do trga, k trgovinskim odnosom v širšem smislu. Uvaja tudi 
nove postopke za spoprijem s problemom zlorabe človekovih pravic.

Evropska unija je najmanj razvitim državam, pri čemer jih je 39 podpisalo Sporazum 
iz Cotonouja, dodelila posebne trgovinske koncesije. Od leta 2005 lahko brez carin 
izvažajo v EU tako rekoč vse vrste izdelkov. EU se je leta 2009 strinjala, da 77 državam 
AKP zagotovi za 2,7 milijarde EUR pomoči na področju zdravja, vode, za spoprijem s 
podnebnimi spremembami in ohranjanje miru.
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 �  „Evropa ne bo nastala naenkrat ali po enotnem načrtu. 
Gradila se bo s konkretnimi dosežki, ki bodo  
najprej ustvarili dejansko solidarnost.“

 �  Ta trditev iz leta 1950 je še vedno resnična.  
Kakšni pa so veliki izzivi,  
ki čakajo Evropo v naslednjih letih?
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„Evropa ne bo nastala naenkrat ali po enotnem načrtu. Gradila se bo s konkretnimi 
dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost.“ Tako je 9. maja 1950 dejal 
Robert Schuman v svoji slavni deklaraciji, s katero se je začel projekt evropskega 
povezovanja. Šest desetletij pozneje so njegove besede še vedno resnične. 
Solidarnost med evropskimi ljudstvi in narodi se mora nenehno prilagajati, da 
se lahko odziva na nove izzive, ki jih postavlja spreminjajoči se svet. Dokončanje 
enotnega trga v začetku zadnjega desetletja prejšnjega stoletja je bil izjemen 
dosežek, vendar to še ni bilo dovolj. Za učinkovito delovanje trga je bilo treba 
ustvariti evro, ki je bil uveden leta  1999. Za upravljanje evra in zagotavljanje 
stabilnosti cen je bila ustanovljena Evropska centralna banka, kljub temu sta 
finančna kriza v letih 2008 in 2009 ter dolžniška kriza v letu 2010 pokazali, da je 
evro ranljiv za napade svetovnih špekulantov. Poleg ECB je potrebno usklajevanje 
nacionalnih gospodarskih politik, in sicer veliko tesnejše usklajevanje od tega, ki ga 
trenutno izvaja Evroskupina. Bo tako EU kmalu začela pripravljati načrte za resnično 
skupno gospodarsko upravljanje?

Jean Monnet, veliki arhitekt evropskega povezovanja, je svoje spomine 
leta 1976 končal z besedami: „Suverene nacije preteklosti ne morejo več reševati 
problemov sedanjosti, ne morejo zagotoviti lastnega napredka ali nadzorovati 
svoje prihodnosti. In sama Skupnost je zgolj korak na poti organiziranega sveta 
prihodnosti.“ Ali moramo glede na sedanje gospodarsko stanje Evropsko unijo že 
razglasiti za politično nepomembno? Ali pa bi se morali namesto tega vprašati, 
kako sprostiti celoten potencial pol milijarde Evropejcev, ki si delijo iste vrednote 
in interese?

V Evropski uniji bo kmalu povezanih več kot 30 držav z zelo različno zgodovino, jeziki 
in kulturami. Ali lahko tako pisana družina narodov sestavlja skupni politični „javni 
prostor“? Ali lahko njen državljan razvije skupni občutek „biti Evropejec“, obenem 
pa ostane globoko navezan na svojo domovino, regijo in lokalno skupnost? Morda 
lahko, če bodo sedanje države članice sledile zgledu čisto prve Evropske skupnosti, 
ESPJ, ki se je rodila iz ruševin druge svetovne vojne. Njena moralna legitimnost je 
temeljila na spravi in utrditvi miru med nekdanjimi sovražniki. Držala se je načela, 
da imajo vse države članice ne glede na velikost enake pravice in da je treba 
spoštovati manjšine.
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Ali bo mogoče vztrajati pri evropskem povezovanju in trditi, da vse države članice EU 
in vsa njena ljudstva želijo isto? Ali pa bodo voditelji EU bolj uporabljali „okrepljeno 
sodelovanje“, s katerim lahko vsakokratne skupine držav članic napredujejo v eno 
ali drugo smer brez drugih držav? Če bi bilo takih ureditev več, bi to lahko privedlo 
do Evrope po izbiri ali s „spremenljivo geometrijo“, pri kateri bi vsaka država članica 
prosto izbirala, ali bo izvajala posamezne politike in ali se bo vključila v posamezne 
institucije. Ta rešitev se lahko zdi zelo privlačna in preprosta, a bi pomenila začetek 
konca EU, ki deluje na podlagi predvidevanja kratkoročnih in dolgoročnih skupnih 
interesov držav članic. EU temelji na pojmu solidarnosti, se pravi, da si države članice 
delijo stroške in skupaj uživajo prednosti. To pomeni, da so pravila skupna, skupne 
so tudi politike. Izjeme, odstopanja in „opting out“ morajo biti kratkotrajna izjema. 
Včasih so morda potrebne prehodne ureditve in faze prilagajanja, a če ne veljajo 
ista pravila za vse države članice in si vse ne prizadevajo za uresničitev istih ciljev, se 
poruši solidarnost in izgubijo prednosti pripadnosti močni in združeni Evropi.

Zaradi globalizacije Evropa ne tekmuje le s tradicionalnima tekmicama (Japonsko 
in Združenimi državami), ampak tudi s hitro rastočimi gospodarskimi silami, kot 
so Brazilija, Kitajska in Indija. Ali lahko EU še naprej omejuje dostop do svojega 
enotnega trga, da bi varovala svoje socialne in okoljske standarde? Tudi ko bi to 
storila, se s tem ne bi rešila krute stvarnosti mednarodne konkurence. Edina 
rešitev za Evropo je, da postane resnična globalna akterka, ki usklajeno deluje na 
svetovnem prizorišču in enotno zastopa svoje interese. Napredek v tej smeri je 
mogoče doseči samo s premikom k politični uniji. Predsednik Evropskega sveta, 
predsednik Komisije ter visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko morajo skupaj dati EU močno in usklajeno vodstvo. 

Obenem mora EU postati bolj demokratična. Evropski parlament, ki je z vsako novo 
Pogodbo dobil večjo moč, je vsakih pet let neposredno izvoljen na splošnih volitvah. 
Vendar se delež prebivalstva, ki dejansko voli na teh volitvah, med posameznimi 
državami razlikuje, udeležba pa je pogosto nizka. Institucije EU in nacionalne 
vlade morajo najti boljše načine obveščanja javnosti in komuniciranja z njo (z 
izobraževanjem, mrežami nevladnih organizacij itn.) in tako spodbujati nastanek 
skupnega evropskega javnega prostora, v katerem lahko državljani EU oblikujejo 
politični dnevni red.
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Nazadnje mora Evropa v celoti izkoristiti svojo moč v mednarodnih odnosih. Ena od 
velikih prednosti EU je njena zmožnost širjenja evropskih vrednot v druge države; 
vrednot, kot so spoštovanje človekovih pravic, upoštevanje prava, varovanje okolja 
in ohranjanje socialnih standardov v socialnem tržnem gospodarstvu. V svoji 
nepopolnosti EU ne more trditi, da je bleščeč vzor preostalemu človeštvu. Vendar 
jo bodo druge regije vzele za vzor na tistih področjih, na katerih je uspešna. Kaj bi 
EU štela za uspeh v prihodnjih letih? Ponovno uravnoteženje javnih financ. Uspešno 
rešitev vprašanj v zvezi s staranjem prebivalstva brez krivičnega obremenjevanja 
naslednje generacije. Odkritje etičnih odgovorov na velike izzive, ki jih postavlja 
znanstveni in tehnološki razvoj, zlasti v biotehnologiji. Zagotovljeno varnost za vse 
državljane brez omejevanja njihove svobode. Če bo Evropi uspelo vse našteto, jo 
bodo še naprej spoštovali in bo ostala navdih za druge dele sveta.

Evropejci morajo danes sodelovati za svoj jutri.
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Ključni datumi  
v zgodovini  
evropskega  

združevanja
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1950 9. maj – Robert Schuman, francoski zunanji minister, ima pomemben 
govor, v katerem predstavi predloge, ki temeljijo na zamislih Jeana 
Monneta. Predlaga, naj Francija in Zvezna republika Nemčija združita 
proizvodnjo premoga in jekla v organizaciji, ki se ji lahko pridružijo tudi 
druge evropske države.

1951 18. april – Šest držav – Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska 
in Zvezna republika Nemčija – v Parizu podpiše Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Veljati začne 23. julija 1952, 
in sicer za obdobje 50 let.

1955 1.–2. junij – Na srečanju v Messini se zunanji ministri šestih držav 
dogovorijo za razširitev evropskega združevanja na celotno gospodarstvo.

1957 25. marec – Šest držav v Rimu podpiše pogodbi o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(Euratom). Veljati začneta 1. januarja 1958.

1960 4. januar – Na pobudo Združenega kraljestva se s Stockholmsko 
konvencijo ustanovi Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA), ki ga 
sestavljajo tudi številne evropske države, ki niso del EGS.

1963 20. julij – V mestu Yaoundé je podpisana pogodba o sodelovanju  
med EGS in 18 afriškimi državami.

1965 8. april – Podpis pogodbe o združitvi izvršilnih organov treh Skupnosti 
(ESPJ, EGS in Euratom) ter ustanovitvi enotnega Sveta in Komisije. Veljati 
začne 1. julija 1967.

1966 29. januar – „Luxembourški kompromis“: Francija je po politični krizi 
znova pristala na sodelovanje pri zasedanjih Sveta, v zameno pa zahtevala 
soglasno odločanje pri vprašanjih, ki zadevajo „ključne nacionalne 
interese“.

1968 1. julij – 18 mesecev pred načrtovanim rokom so popolnoma odpravljene 
carine na industrijsko blago, uvedena je skupna zunanja tarifa.

1969 1.–2. december – Politični voditelji EGS se na vrhovnem srečanju v Haagu 
odločijo nadaljevati evropsko združevanje.

1970 22. april – Voditelji v Luxembourgu podpišejo pogodbo, ki Evropskim 
skupnostim omogoča, da se vedno bolj financirajo iz „lastnih sredstev“, 
Evropski parlament pa dobi večje pristojnosti.

1973 1. januar – S pristopom Irske in Združenega kraljestva k Evropskim 
skupnostim se članstvo poveča na devet držav. Norveška se po negativnem 
izidu referenduma ne pridruži Skupnosti.

1974 9.–10. december – Politični voditelji devetih držav članic na vrhunskem 
srečanju v Parizu sklenejo, da se bo Evropski svet sestajal trikrat letno. 
Odobrijo tudi neposredne volitve v Evropski parlament in se dogovorijo za 
ustanovitev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1975 28. februar – V mestu Lomé je podpisana konvencija (Lomé I) med 
državami EGS ter 46 afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami.

22. julij – Evropski parlament dobi s podpisom Pogodbe večje proračunske 
pristojnosti in ustanovi se Evropsko računsko sodišče. Pogodba začne 
veljati 1. junija 1977.
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1979 7.–10. junij – Prve neposredne volitve v 410-članski Evropski parlament.

1981 1. januar – Grčija pristopi k Evropskim skupnostim, število članic se poveča 
na deset.

1984 14. in 17. junij – Druge neposredne volitve v Evropski parlament.

1985 7. januar – Jacques Delors postane predsednik Komisije (1985–1995).

14. junij – Podpisan je Schengenski sporazum za odpravo mejnih 
pregledov med državami Evropskih skupnosti.

1986 1. januar – S pristopom Portugalske in Španije k Evropskim skupnostim se 
število članic poveča na dvanajst.

17. in 28. februar – Podpis Enotnega evropskega akta v Luxembourgu in 
Haagu. Veljati začne 1. julija 1987.

1989 15. in 18. junij – Tretje neposredne volitve v Evropski parlament.

9. november – Padec berlinskega zidu.

1990 3. oktober – Ponovna združitev Nemčije.

1991 9.–10. december – Evropski svet v Maastrichtu sprejme Pogodbo 
o Evropski uniji, s čimer so postavljeni temelji za skupno zunanjo in 
varnostno politiko, tesnejše sodelovanje v pravosodju in notranjih zadevah 
ter oblikovanje gospodarske in denarne unije, vključno z enotno valuto.

1992 7. februar – Podpis Pogodbe o Evropski uniji v Maastrichtu. Veljati začne 
1. novembra 1993.

1993 1. januar – Vzpostavljen je enotni trg.

1994 9. in 12. junij – Četrte neposredne volitve v Evropski parlament.

1995 1. januar – S pristopom Avstrije, Finske in Švedske k EU se število članic 
poveča na petnajst. Norveška se po negativnem izidu referenduma znova 
ne pridruži Skupnosti.

23. januar – Delovati začne nova Evropska komisija (1995–1999) z 
Jacquesom Santerjem na čelu.

27.–28. november – Evro-sredozemska konferenca v Barceloni vzpostavi 
partnerske odnose med EU in državami južne sredozemske obale.

1997 2. oktober – Podpis Amsterdamske pogodbe. Veljati začne 1. maja 1999.

1998 30. marec – Začne se pristopni proces za nove države kandidatke: Ciper, 
Malto ter deset držav srednje in vzhodne Evrope.

1999 1. januar – Enajst držav EU sprejme evro, ki vstopi na denarne trge in 
nadomesti njihove valute za negotovinske transakcije. Evropska centralna 
banka je pristojna za denarno politiko. 1.  januarja  2001 postane Grčija 
dvanajsta država, ki je sprejela evro.

10. in 13. junij – Pete neposredne volitve v Evropski parlament.

15. september – Delovati začne nova Evropska komisija (1999–2004)  
z Romanom Prodijem na čelu.

15.–16. oktober – Evropski svet v Tampereju sklene, da bo EU postala 
območje svobode, varnosti in pravice.
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2000 23.–24. marec – Evropski svet v Lizboni oblikuje strategijo za 
pospeševanje zaposlovanja v EU, posodobitev gospodarstva in okrepitev 
socialne kohezije v Evropi, temelječi na znanju.

7.–8. december – Evropski svet v Nici sprejme dogovor o besedilu nove 
pogodbe, ki spremeni sistem odločanja v EU tako, da bo ta pripravljena za 
širitev. Predsedniki Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Evropske 
komisije slovesno razglasijo Listino Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah.

2001 26. februar – Podpis pogodbe iz Nice. Veljati začne 1. februarja 2003.

14.–15. december – Evropski svet v Laeknu: sprejetje deklaracije o 
prihodnosti Unije. Ta pripravi teren za prihodnjo veliko reformo EU in 
ustanovitev Konvencije (ki ji predseduje Valéry Giscard d’Estaing) za 
pripravo evropske ustave.

2002 1. januar – Na 12-članskem območju evra se začnejo uporabljati bankovci 
in kovanci evra.

2003 10. julij – Konvencija o prihodnosti Evrope izdela osnutek evropske ustave.

2004 1. maj – Državam članicam Evropske unije se pridružijo Ciper, Češka, 
Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.

10. in 13. junij – Šeste neposredne volitve v Evropski parlament.

29. oktober – 25 voditeljev držav ali vlad v Rimu podpiše Evropsko ustavo.

22. november – Delovati začne nova Evropska komisija s Joséjem 
Manuelom Barrosom na čelu.

2005 29. maj in 1. junij – Volivci v Franciji zavrnejo Ustavo na referendumu,  
tri dni zatem enako storijo volivci na Nizozemskem.

3. oktober – Začetek pristopnih pogajanj s Turčijo in Hrvaško.

2007 1. januar – Bolgarija in Romunija se pridružita Evropski uniji.
Slovenija postane trinajsta država, ki je sprejela evro.

13. december – Podpis Lizbonske pogodbe.

2008 1. januar – Ciper in Malta postaneta štirinajsta in petnajsta država z 
evrom.

2009 1. januar – Slovaška postane šestnajsta država, ki je sprejela evro.

4.–7. junij – Sedme neposredne volitve v Evropski parlament.

2. oktober – Irska na referendumu potrdi Lizbonsko pogodbo.

1. december – Veljati začne Lizbonska pogodba.
Herman Van Rompuy postane predsednik Evropskega sveta.
Catherine Ashton postane visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve  
in varnostno politiko.

2010 9. februar – Evropski parlament potrdi novo Evropsko komisijo, na čelu 
katere je že drugič José Manuel Barroso.

9. maj – Vzpostavljen je mehanizem za finančno stabilizacijo, vreden 
750 milijard EUR.

2011 1. januar – Estonija postane sedemnajsta država, ki je sprejela evro.
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  PREK SPLETA 
Informacije v vseh uradnih jezikih Evropske unije so na voljo na portalu Europa: 
europa.eu

  OSEBNO 
Povsod po Evropi je na stotine lokalnih informacijskih središč Evropske unije.  
Naslov najbližjega središča lahko najdete na spletišču 
europedirect.europa.eu

  PO TELEFONU ALI ELEKTRONSKI POŠTI 
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Pokličete 
lahko na brezplačno telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri operaterji 
mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številko 00 800, ali pa te klice 
zaračunavajo) oziroma na plačljivo telefonsko številko +32 22999696, če kličete  
iz države zunaj EU, ali pošljete vprašanje po elektronski pošti prek  
europedirect.europa.eu 

  V PUBLIKACIJAH 
Publikacije o Evropski uniji so samo za en klik stran na spletišču EU Bookshop 
bookshop.europa.eu 

Kako do informacij o Evropski uniji

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Breg 14, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 12528800
Internet: http://www.ec.europa.eu/slovenija
E-naslov: comm-rep-lju@ec.europa.eu

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta
Breg 14, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 12528830
Internet: http://www.europarl.si
E-naslov: epljubljana@europarl.europa.eu

Slovenija – Doma v Evropi
Urad Vlade RS za komuniciranje
Evronabiralnik
Gregorčičeva 25, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Evrofon: 0802002
Internet: http://www.evropa.gov.si
E-naslov: evrofon@gov.si

Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
Gregorčičeva 25-25a, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14782451
Internet: http://www.svrez.gov.si/
E-naslov: gp.svrez@gov.si

Informacijske točke Europe Direct v Sloveniji
(več informacij na http://www.europedirect.si)

– Celje: http://www.europedirect-savinjska.si/
– Maribor: http://www.evropejec.si/
– Murska Sobota: http://www.zivim.eu/
–  Nova Gorica: http://www.rra-sp.si/europedirect
–  Novo mesto: http://www.rc-nm.si/index.

asp?Stran=europe_direct
–  Ravne na Koroškem: http://www.alppeca.si/

europe_direct.aspx

Enterprise Europe Network
Institut Jožef Stefan
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14773243
Internet: http://www.een.si
E-naslov: peter.stegnar@ijs.si

Evropski dokumentacijski center 
Ekonomska fakulteta 
Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 15892595
Internet: http://www.ef.uni-lj.si/enote/edc
E-naslov: edc@ef.uni-lj.si

Evropski dokumentacijski center
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna 10, SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel. +386 22515851
Internet:  
http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=62
E-naslov: petrovic@uni-mb.si

Center za poklicno izobraževanje
Nacionalni center Europass
Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel.: +386 15864227
Internet: http://www.europass.si
E-naslov: europass@cpi.si

Zavod MOVIT NA Mladina
Nacionalna agencija programa
Mladi v akciji
Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14304747
Internet: http://www.mva.si
E-naslov: info@mva.si

CMEPIUS 
Nacionalna agencija za program 
Vseživljenjsko učenje
Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 15864251
Internet: http://www.cmepius.si
E-naslov: info@cmepius.si

Solvit – lokalni center
Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za notranji trg
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14003538
Internet:  
http://www.mg.gov.si/index.php?id=7939
E-naslov: solvit@gov.si

Evropski potrošniški center Slovenija
Zveza potrošnikov Slovenije
Frankopanska 5, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14323035
Internet: http://www.zps-zveza.si/
E-naslov: epc@epc.si

NCIPS 
Nacionalni center za informiranje 
in poklicno svetovanje
Mreža Euroguidance
Smoletova 12, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel.: +386 12424280
Internet:  
http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/NCips.htm
E-naslov: cips@ess.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje
Centralna služba EURES 
Mreža javnih služb za zaposlovanje
Rožna dolina c. IX/6, SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14790932
Internet:  
http://www.ess.gov.si/slo/Eures/eures.htm
E-naslov: eures@ess.gov.si

Kulturna stična točka – program Kultura 
Zavod SCCA Ljubljana
Metelkova 6
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14318385
Internet: http://www.ccp.si/
E-naslov: ccp@scca-ljubljana.si

Informacije in publikacije o Evropski uniji v slovenščini ponujajo:

Predstavništva Evropske komisije in informacijske pisarne Evropskega parlamenta so
v vseh državah članicah EU. Evropska unija ima tudi številne delegacije po vsem svetu.

http://europa.eu
europedirect.europa.eu
europedirect.europa.eu
bookshop.europa.eu
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Pascal Fontaine, 
nekdanji pomočnik Jeana Monneta 

in profesor na Institut d’Études Politiques 

v Parizu
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Čemu služi Evropska unija? Zakaj in kako je bila ustanovljena? Kako 

deluje? Kaj je že dosegla za svoje državljane in pred katerimi novimi 

izzivi stoji danes?

Ali lahko EU v dobi globalizacije uspešno tekmuje z drugimi večjimi 

gospodarstvi, a ohrani socialne standarde? Kakšna bo v prihodnjih letih 

vloga Evrope v svetu? Kje bodo zarisane meje EU? In kakšna prihodnost 

čaka evro?

To je samo nekaj vprašanj, ki jih obravnava strokovnjak za Evropsko  

unijo Pascal Fontaine v tej izdaji priljubljenega priročnika Evropa  
v 12 poglavjih iz leta 2010.

Evropa v 12 poglavjih
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