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PRATARMĖ 
 
Lietuvoje leidžiama gana daug literatūros Europos Sąjungos (ES) 

tema. Vis dėlto originalių lietuvių autorių darbų, nagrinėjančių Europos 
integracijos problemas, nėra gausu. Be to, beveik visi jie analizuoja vie-
ną ar kitą Lietuvos integracijos į ES aspektą. Europos integracija yra 
plati ir sudėtinga tema, kuri apima ir turtingą kontinento istoriją, ir 
prieštaringą dabartį. Europos anglių ir plieno bendrija buvo įkurta tokiu 
metu, kai Lietuvos gyventojai net svajonėse negalėjo tikėtis tapti Euro-
pos integracijos dalyviais. Tačiau tada Europoje vykę procesai yra svar-
būs, nes jie padėjo pagrindus visai Europos integracijos raidai. Tuo me-
tu, praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje, Europos integraci-
ją grindžiusios idėjos, taip pat ir pirmieji glaudesnio valstybių bendra-
darbiavimo modeliai, išlieka gyvybingi. Į juos visada atsigręžiama žvel-
giant į priekį, projektuojant naujus Europos integracijos žingsnius. To-
dėl mums, nuo 2004 m. tapusiems ir Lietuvos, ir ES piliečiais, svarbu 
pažinti ES integracijos ir plėtros ištakas, Europos integracijos mecha-
nizmus. Šioms žinioms gilinti ir yra skirta ši knygelė. 

Visų pirma, tai mokomasis metodinis leidinys, skirtas studentams, 
pasirinkusiems Europos Sąjungos plėtros ir integracijos kursus. Siekta, 
kad knygelė būtų aiški, suprantama ir glausta, tačiau kartu pateiktų iš-
samų ES integracijos vaizdą, išryškintų svarbiausius faktus. Leidinio 
pradžioje trumpai išdėstomos ir aptariamos Europos integracijos teori-
jos. Nuosekliai supažindinama su ES integracijos etapais: Europos Ben-
drijų steigimo sutartimis, ES sutartimi, svarbiausiais jų papildymais ir 
pakeitimais. Toliau pristatomas ES plėtros procesas, jo principai, etapai, 
stojimo į ES procedūra. Galų gale aptariami diferencijuotos integracijos 
modeliai ir jų taikymas, taip pat ES plėtros perspektyvos, nuodugniau 
pristatant valstybes kandidates. 

ES plėtra ir integracija knygelėje pateikiama kaip nuoseklus proce-
sas, atskleidžiamos giluminės jo priežastys ir mechanizmai, nurodomi 
integracijos prieštaravimai, trumpai pristatomi esmingiausi skirtingi po-
žiūriai ir argumentai. Kad leidinys būtų dar informatyvesnis, kai ku-
rioms būdingesnėms Europos plėtros ir integracijos temoms bei proble-
moms, svarbesniems įvykiams ir faktams skiriami langeliai, kuriuose 
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pateikiama išsamesnė koncentruota informacija atitinkamu klausimu. 
Kiekvieno skyriaus gale yra savikontrolės klausimai, taip pat klausimas 
arba tema, kuria siūloma diskutuoti auditorijoje. Leidinio pabaigoje pa-
teikiama svarbiausia literatūra lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat reikš-
mingiausi interneto šaltiniai, susiję su leidinio tema.  

Šis leidinys iš kitų Lietuvos auditorijai skirtų leidinių apie ES išsi-
skiria tema bei jos išdėstymo forma: glaustai ir apibendrinančiai pertei-
kiami esminiai Europos integracijos faktai, kartu atskleidžiant prieštara-
vimus ir diskutuotinus klausimus. 

Nors knygelė skirta visų pirma studentams, galima teigti, kad ji tu-
rėtų sulaukti ir platesnės auditorijos dėmesio. Tyrimai rodo, kad visuo-
menė pernelyg mažai žino apie didžiuosius bendrus mūsų namus – ES. 
Beje, toks žinių trūkumas būdingas ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir 
daugumai europiečių. Įvairūs su ES susiję mitai, sklandančios klaidin-
gos nuomonės gali tapti – ir jau tampa – rimta kliūtimi tobulinant ES 
institucijas, kuriant mechanizmus, kurie leistų ES labiau priartinti prie 
žmonių. Šis leidinys padės užpildyti informacijos apie ES spragas. Jį ga-
lėtų atsiversti kvalifikaciją keliantys specialistai, valstybės tarnautojai, 
verslininkai, moksleiviai, taip pat visi, kurie norėtų suprasti ES integra-
cijos ir Europos politikos procesus. 

 
 

2009 m. kovas 
Saulius Spurga 
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1. EUROPOS INTEGRACIJOS TEORIJOS 
 
 
Šioje dalyje pristatomos įtakingiausios teorijos ir teoriniai modeliai, 

taikomi Europos integracijos proceso ir ES politikų analizei.  
 
Federalizmas dažniausiai suprantamas kaip politinės sistemos 

struktūros principas. Politikai, kurie kėlė pokarinės Europos integracijos 
idėjas, kaip tolimą tikslą matė federacinės Europos sukūrimą. Federalis-
tinės idėjos nuolat išsakomos ir girdimos vykstant Europos integracijos 
procesui, nors niekada nebuvo dominuojančios. Kaip teorinis Europos 
integracijos tyrimų modelis federalizmas pasirenkamas retai.  

Federalizmas yra toks politinės sistemos struktūros principas, pagal 
kurį valdžios įgaliojimai konstituciškai yra padalyti tarp valstybės cent-
rinės vyriausybės ir regionų, o piliečiams būdinga abiejų lygmenų tapa-
tybė. Federaciją sudarantys nariai (valstijos, provincijos, žemės) išlaiko 
teisę į savo teritorinį vientisumą, yra atstovaujami centrinėje valdžioje ir 
ginami centrinės valdžios nuo išorinės agresijos. Taigi federalizmas su-
derina atskirų teritorinių politinių junginių vienybę ir savarankiškumą. 
Pirmą kartą federacinė valstybės struktūra buvo įtvirtinta Jungtinių 
Amerikos Valstijų (JAV) Konstitucijoje. 

Kalbant apie ES integraciją, terminas „federalizmas“ suprantamas 
skirtingai. Neretai teigiama, kad federalistinės idėjos bei tendencijos ke-
lia grėsmę valstybių ES narių suverenumui ir yra naudingos tik „Briuse-
lio biurokratams“. Kita vertus, kartais pažymima, kad ES jau dabar turi 
daugelį federacinės struktūros bruožų. Plačiąja prasme „federacinė Eu-
ropa“ reiškia sampratą, kad ES, nors nuolat besikeičianti ir besivystanti, 
kartu yra kuriama ant pastovaus pagrindo, kurį sudaro savanoriška vals-
tybių ir piliečių sąjunga, siekianti gerovės, saugumo, pažangos, norinti 
išsaugoti valstybių narių identitetą, kultūrą ir atsižvelgti į jų interesus, 
kiek tai yra suderinama su bendra sąjungos gerove. 

Labiausiai žinoma Europos integracijos teorija yra neofunkciona-
lizmas. Tai regioninės integracijos teorija, kurios tikslas – paaiškinti Eu-
ropos integracijos procesą. Neofunkcionalistų požiūriu, svarbiausios va-
romosios Europos integracijos jėgos yra labiau susijusios ne su suvere-
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niomis valstybėmis, o su nevalstybiniais veikėjais (socialinėmis visuo-
menės grupėmis bei institucijomis, taip pat ir viršvalstybinėmis institu-
cijomis). Šie nevalstybiniai veikėjai siekia savų tikslų, kurie gali būti 
įvairūs, tačiau veiksmai, kurių jie imasi, skatina integraciją. Neofunk-
cionalizmo teorija, suformuota XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigoje – 
septintojo dešimtmečio pradžioje, buvo glaudžiai susijusi su politinėmis 
Europos Bendrijos raidos realijomis ir siekė paaiškinti Vakarų Europos 
valstybių integracijos procesą.  

Viena iš svarbiausių neofunkcionalizmo teorijos sąvokų yra persi-
liejimas (angl. spill-over). Persiliejimas įvardija reiškinį, kai integracija 
vienoje srityje sukelia integracijos poreikį kitose srityse, nes tik platesnė 
integracija leidžia įgyvendinti pirmuosius iškeltus tikslus. Pavyzdžiui, 
sudarius susitarimą dėl konkurencijos laisvojoje rinkoje taisyklių, iškilo 
būtinybė sutarti ir dėl bendrų aplinkos apsaugos reikalavimų, o siekiant 
įgyvendinti laisvo darbo jėgos judėjimo principą kyla būtinybė derinti 
švietimo ir kvalifikacijos suteikimo sistemas. Vadinasi, ekonominės in-
tegracijos procesas apima ne tik naujus sektorius, bet ir suformuoja inte-
resų grupes, kurioms didesnė integracija ir viršvalstybinis reguliavimas 
yra naudingas. Šios interesų grupės daro spaudimą vyriausybėms, ska-
tindamos aktyviau dalyvauti integracijos procese. Taigi integracijos pro-
cesas įgyja politinę išraišką. Be to, formuojasi ne tik atitinkamos nacio-
nalinės, bet ir viršvalstybinės, europinės interesų grupės, skatinančios 
integraciją. Neofunkcionalistai atkreipia dėmesį ir į dar vieną reikšmin-
gą integracijos veiksnį – viršvalstybines ES institucijas, kurių svarbiau-
sias vaidmuo yra suderinti ir išreikšti visos ES interesus. Kartu jų veikla 
prisideda prie Europos integracijos gilinimo. 

Neofunkcionalizmas nesugebėjo paaiškinti Europos integracijos su-
lėtėjimo XX a. septintajame dešimtmetyje, be to, stiprėjo tarpvyriausy-
binių susitarimų reikšmė tuometinėje Europos Bendrijoje. Kaip atsakas į 
tai susiformavo realistinio tarpvyriausybiškumo Europos integracijos 
teorija, kilusi iš realistų paradigmos tarptautinių santykių studijose. Pa-
sak realistinio tarpvyriausybiškumo teorijos, Europos integracijos varo-
moji jėga yra Europos nacionalinių valstybių interesai ir veiksmai. Pagal 
šį aiškinimą pagrindinis vyriausybių tikslas – ginti jų geopolitinius inte-
resus, tokius kaip nacionalinis saugumas ir suverenitetas. Valstybės čia 
vertinamos kaip atskiri veikėjai ir teigiama, kad viršvalstybinės institu-
cijos neveikia savarankiškai, o yra priklausomos nuo valstybių. Valsty-
bės bendradarbiauja tik tokiu atveju, jei turi bendrų interesų. Vienas iš 
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svarbių valstybės interesų yra palankios tarptautinės aplinkos kūrimas, 
nes tai sudaro geresnes sąlygas įgyvendinti nacionalinius tikslus. Šaltojo 
karo metais SSRS grėsmės akivaizdoje Vakarų Europos valstybės turėjo 
vienytis, o tai skatino Europos integraciją. Realistinis tarpvyriausybiš-
kumas, kaip metodologinė integracijos aiškinimo nuostata, susidūrė su 
sunkumais pasibaigus šaltajam karui.  

Praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžioje Andrew Mo-
ravcsikas išplėtojo teoriją, pavadintą liberaliuoju tarpvyriausybišku-
mu. Pagal šią teoriją, aiškinančią Europos integracijos procesą, išski-
riami trys lygmenys: valstybių narių, tarpvalstybinių derybų ir Europos 
institucijų. 

Kalbant apie pirmąjį lygmenį, teorija grindžiama nuostata, kad vals-
tybių nacionaliniai interesai tarptautinėje arenoje suformuojami vidaus 
politikos proceso metu. Valstybės vidaus socialinių grupių interesų at-
stovams siekiant savų tikslų, atsiranda europinio lygmens politikos po-
reikis. Čia vyraujančiais laikomi ekonominiai interesai. Interesų grupės 
siekia, kad nacionalinės vyriausybės paremtų šiuos interesus ES spren-
dimų priėmimo procese. Taip šios grupės suformuoja nacionalinius vy-
riausybių interesus. Antrajame lygmenyje Europos politika, lemianti di-
desnę integraciją, įtvirtinama tarpvyriausybiniais sandoriais: sutartimis, 
susitarimais. Prieš sudarydamos sandorius valstybės derasi, o derybų re-
zultatas priklauso nuo atskirų valstybių derybų galios. Savo vaidmenį at-
lieka ir teorijoje išskirto trečiojo lygmens Europos institucijos, kurios 
užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą. 

Pastaraisiais metais Europos integracijos procesai dažnai tiriami 
naudojant naujojo institucionalizmo, įtakingo politikos mokslo analiti-
nio metodo, instrumentus. Nors esama įvairių požiūrių į institucionaliz-
mą, visi mokslininkai, kurie laikosi šios metodologijos, sutinka, kad ins-
titucijos turi svarbią reikšmę. Žvelgiant istoriškai, institucijos visų pirma 
buvo suprantamos kaip įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ar teisinės 
valdžios organai, veikiantys pagal nusistovėjusias įstatymų taisykles, 
Konstitucijos nuostatas. Naujasis institucionalizmas nesusitelkia vien į 
formalias taisykles ir atsispiria nuo prielaidos, kad institucijos nėra tik 
jau nusistovėjusios politinės kultūros rezultatai, o vaidina svarbų vaid-
menį formuodamos ir nulemdamos veikėjų elgesį. Institucijų sąvoka ap-
ima ne tik formalias taisykles, bet ir elgesio normas, praktikas bei socia-
linių sąveikų pobūdį.  
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Naujasis institucionalizmas turi keletą krypčių. Svarbiausios yra 
trys: istorinis, racionalaus pasirinkimo ir sociologinis institucionalizmas. 
ES tyrimuose dažniausiai pasitelkiamas ir sėkmingiausiai taikomas ra-
cionalaus pasirinkimo institucionalizmas. Racionalaus pasirinkimo teo-
rija yra pagrįsta mintimi, kad žmonės priimdami sprendimus siekia sau 
naudos, elgiasi racionaliai ir numato strategijas. Veikėjai prioritetus nu-
stato savo interesų pagrindu. Racionalaus pasirinkimo institucionaliz-
mas šią teoriją papildo nuostatomis, kad veikėjų sprendimams įtakos turi 
jų lūkesčiai kitiems veikėjams, o institucijos nulemia skirtingų veikėjų 
sąveikos formas. Taigi ES institucijos nepakeičia atskirų veikėjų priori-
tetų, tačiau daro įtaką interesų grupių strategijai ir taktikai siekiant pa-
veikti sprendimų priėmimą. Sprendimų priėmimo procedūros pokyčiai 
(pavyzdžiui, didesnių galių suteikimas Europos Parlamentui arba reika-
lavimo priimant sprendimą Taryboje balsuoti vienbalsiai pakeitimas 
kvalifikuotos daugumos balsavimu) verčia interesų grupes keisti jų veik-
los metodus, sudaro prielaidas naujų interesų grupių formavimuisi. Taip 
pat keičiasi ir santykinė įvairių veikėjų galia. 

Istorinis institucionalizmas analizuoja, kokias pasekmes instituci-
niai sprendimai, priimti tam tikru laiko momentu, turi tolimesnėje per-
spektyvoje, o sociologinis institucionalizmas sutelkia dėmesį į tai, kokį 
poveikį institucijos daro veikėjų supratimui apie save pačius, apie įvykių 
kontekstą ir kitų veikėjų motyvaciją. 

Per pastaruosius dešimtmečius Europos valdyme įvyko didelių po-
kyčių. Nyksta ribos tarp nacionalinės ir ES lygmens politikos formavi-
mo, kita vertus, pačiose nacionalinėse valstybėse vyksta decentralizavi-
mo procesas, vis daugiau galių ir savarankiškumo įgyjant regionams ir 
vietos savivaldai, taip pat įvairiems kitiems veikėjams (agentūroms, pi-
lietinės visuomenės organizacijoms ir pan.). ES dažnai analizuojama 
kaip valdymo sistema, pasitelkiant daugiapakopio valdymo (angl. mul-
ti-level governance) teorines nuostatas. Daugiapakopio valdymo požiū-
ris visų pirma akcentuoja priimant sprendimus viršvalstybiniame, nacio-
naliniame, regioniniame ir vietinės valdžios lygmenyse susidariusius 
valdžios ir privačių veikėjų tinklus. Kurį laiką labiausiai buvo susitel-
kiama į vertikalų ES daugiapakopio valdymo matmenį, santykius tarp 
skirtingų lygių valdymo institucijų. Pastaruoju metu ši samprata keičia-
si, ypatingą dėmesį skiriant horizontaliems valstybės institucijų ir įvairių 
nepriklausomų veikėjų santykiams. Daugiapakopio valdymo teoretikai 
laikosi nuostatos, kad ES nėra hierarchinė struktūra. Politinė galia pagal 
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šį požiūrį yra pasiskirsčiusi įvairiuose, iš dalies persiklojančiuose, lyg-
menyse ir įvairiose sprendimų priėmimo arenose.  

Praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje įtakinga 
tarptautinių santykių teorijos kryptimi tapo konstruktyvizmas. Konst-
ruktyvistai laikosi požiūrio, kad tarptautinės politikos struktūros atsiran-
da dėl socialinių sąveikų, kad valstybės yra ne stabilūs, o dinaminiai da-
riniai, kad valstybių tapatybė nėra kartą duota visiems laikams, o nulem-
ta sudėtingų, dažnai prieštaraujančių vieni kitiems veiksmų įvairiais is-
torijos laikotarpiais ir todėl nestabili, nuolat kintanti, kad negalima aiš-
kiai atskirti vidaus politikos ir tarptautinių santykių. ES integracijos ty-
rimuose konstruktyvistai linkę analizuoti idėjų reikšmę, bendro požiūrio 
įtaką, vyraujančių diskursų vaidmenį ir komunikacinių veiksmų proce-
sus. 

 
 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kokios yra svarbiausios teorijos, taikomos Europos integracijos 

proceso ir ES politikų analizei? 
2. Kuo skiriasi neofunkcionalizmo, realistinio ir liberaliojo tarpvy-

riausybiškumo Europos integracijos teorijos? 
3. Ką neofunkcionalizmo teorijoje reiškia sąvoka „persiliejimas?“ 
4. Koks valstybių narių, viršvalstybinių institucijų, nevalstybinių 

veikėjų vaidmuo skirtingose Europos integracijos teorijose? 
 
 
Pasvarstykime 
 
Kur ir kokiais atvejais taikomos skirtingos Europos integracijos teo-

rijos? 
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2. EUROPOS VIENIJIMOSI IDĖJOS IR  
    PARYŽIAUS SUTARTIS 
 
 
Istorinės ES ištakos visų pirma siejamos su Antruoju pasauliniu ka-

ru. Europos integracijos idėja iškelta tikintis, kad bus galima išvengti 
karų ir didelių konfliktų, reikalaujančių didžiulių aukų ir nusiaubiančių 
visą kontinentą.  

 

 
 
1 langelis 
Jeano Monnet pasisakymas 1945 m. 
 
Europos valstybės yra per daug atsiribojusios, kad galėtų sudaryti 

galimybę savo tautoms klestėti dabartinėmis sąlygomis. Joms reikės di-
desnių rinkų... Gerovė ir esminė socialinė pažanga bus sunkiai pasie-
kiama, kol Europos valstybės nesudarys federacijos ar „Europos vieno-
vės“, įgalinančios jas tapti vientisu ekonominiu vienetu. 

 
Šaltinis: Williams A. M. Europos Bendrija: integracijos prieštara-

vimai. Vilnius: Alma littera, 1996, p. 43–44. 
 

 
 

1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Rober-
tas Schumanas pasakė istorinę kalbą, išdėstydamas Europos vienijimosi 
idėjas, kurias pasiūlė Jeanas Monnet, tuometinis Prancūzijos vyriausy-
bės Planavimo departamento vadovas. Šių pasiūlymų esmė – Prancūzija 
ir Vokietijos Federacinė Respublika turėtų sujungti disponavimą anglių 
ir plieno ištekliais ir sukurti atitinkamą organizaciją, prie kurios galėtų 
prisijungti ir kitos Europos valstybės. Ši idėja, žinoma R. Schumano 
plano vardu, tapo Europos integracijos, o kartu ir dabartinės ES pamatu. 
R. Schumano kalba laikoma Europos integracijos pradžia, atvedusia prie 
ES susikūrimo. Gegužės 9 d. pažymima ir švenčiama kaip Europos die-
na.  
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2 langelis 
Jeanas Monnet – Europos integracijos iniciatorius  
ir pradininkas 
 
Jeanas Monnet (1988–1979 m.) – Prancūzijos diplomatas, ekono-

mistas, daugelio laikomas svarbiausiu Europos integracijos architektu. 
Pirmojo pasaulinio karo metais jis buvo Prancūzijos atstovas Są-

jungininkų jūrų komisijoje ir inicijavo pasiteisinusį planą sujungti Pran-
cūzijos ir Jungtinės Karalystės karo išteklius. 1919–1923 m. dirbo Tautų 
Sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotoju. 

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui J. Monnet paskirtas Prancū-
zijos ir Jungtinės Karalystės ekonomikos koordinavimo komiteto pirmi-
ninku, vėliau tapo Prancūzijos emigracinės vyriausybės nariu. 

Po karo vadovavo komitetui, kuris rengė Prancūzijos ekonomikos 
atkūrimo ir modernizavimo programą, o po jos patvirtinimo paskirtas 
Nacionalinės planavimo valdybos generaliniu sekretoriumi. J. Monnet 
laikomas tikruoju 1950 m. gegužės mėn. paskelbto vadinamojo R. Schu-
mano plano autoriumi. Pagal šį planą buvo siūloma sujungti Prancūzijos 
ir Vokietijos anglių ir plieno išteklius ir įkurti atitinkamą viršvalstybinės 
institucijos valdomą organizaciją, kuri būtų atvira ir kitoms Europos ša-
lims. Šešios Europos valstybės susitarimą dėl tokios organizacijos, Eu-
ropos anglių ir plieno bendrijos (EAPB), įkūrimo pasirašė 1951 m. 
1952–1955 m. J. Monnet buvo išrinktas EAPB Vyriausiosios Valdybos 
pirmininku, kartu kūrė naujus politinio Europos suvienijimo planus. Su-
žlugus Europos gynybos bendrijos projektui, jis protestuodamas atsista-
tydino iš Vyriausiosios Vadybos pirmininko pareigų, įkūrė įtakingą ko-
mitetą „Už Jungtines Europos Valstijas“ ir tapo jo pirmininku. Komite-
tas prisidėjo įgyvendinant daugelį Europos integracijos iniciatyvų. J. 
Monnet sėkmingai įtikinėjo Europos politikus siūlyti Europos ekonomi-
nės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos idėjas, vykdė 
veiklą, kad prie Bendrijos galėtų prisidėti Airija, Danija ir Jungtinė Ka-
ralystė. 

 

Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad bendros laisvosios rinkos priežiūrai 
būtinos efektyviai veikiančios viršvalstybinės institucijos. Pasisakyda-
mas už glaudesnę politinę Europos valstybių integraciją suprato, kad šis 
tikslas negali būti greitai pasiektas. J. Monnet požiūriu, visų pirma reikia 
suvienyti Europos ekonomiką, nes tai ateityje gali tapti politinio vieni-
jimosi pagrindu. Jis propagavo mintį, kad Europos integracija turi būti 
vykdoma žingsnis po žingsnio, įgyvendinant konkrečius realius projek-
tus.  
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R. Schumanas ir J. Monnet puoselėjo Europos vienybės idėją bei 
siekė Prancūzijos ir Vokietijos spartesnio susitaikymo po žiauraus Ant-
rojo pasaulinio karo. Vienijimosi šerdį turėjo sudaryti Prancūzijos ir 
Vokietijos sąjunga, o jų tolimas tikslas buvo Europos federacija. 

Sąjūdžiai, puoselėjantys federacinės Europos ir Europos viršvalsty-
binių institucijų idėjas, savo viltis pradžioje siejo su politine integracija. 
Buvo tikimasi, kad jai pasitarnaus 1949 m. Prancūzijos mieste Strasbūre 
įkurta Europos Taryba, tačiau pasipriešinimas politinės integracijos idė-
joms buvo toks didelis, kad Europos Taryba net nemėgino kelti tikslo – 
sukurti valstybių sąjungą, o apsiribojo tik uždaviniu – skatinti demokra-
tinių vertybių sklaidą ir rūpintis žmogaus teisėmis. Didėjo supratimas, 
kad Europos integracijos projektą reikėtų pradėti visų pirma nuo eko-
nominių aspektų. 

Anglys ir plienas tuo metu buvo pagrindinės strateginės žaliavos – 
svarbūs pramonės, taip pat ir karinės pramonės ištekliai. Buvo tikimasi, 
kad bendras valstybių disponavimas šiais ištekliais ir šio disponavimo 
priežiūra iš vieningo centro neleis pradėti ruoštis naujam karui. Kartu R. 
Schumano plano tikslas buvo sukurti bendrą Vokietijos ir Prancūzijos 
anglių ir geležies rūdos rinką. Tai, šalia taikos palaikymo, turėjo atnešti 
ir ekonominę naudą. Praėjusio amžiaus penktojo ir šeštojo dešimtmečių 
sandūroje Europoje buvo jaučiamas žymus anglių ir plieno trūkumas, 
todėl koordinuotas šių išteklių įsisavinimas turėjo ekonominį minėtų sri-
čių integracijos pagrindimą – paskatinti ekonomikos augimą, darbo vie-
tų kūrimą. 

Pagal R. Schumano planą Prancūzijos ir Vokietijos anglių ir plieno 
pramonė turėjo būti administruojama sukūrus specialią organizaciją, ku-
ri taptų atvira ir kitoms šalims, o organizacijai vadovauti turėjo viršvals-
tybinė institucija. Šis Prancūzijos pasiūlymas palankiai sutiktas Vokieti-
joje. Idėjos šalininku iškart tapo Vokietijos kancleris Konradas Adenau-
eris. Pastarasis jį įvertino kaip turintį visų pirma politinę, ne tik ekono-
minę reikšmę. Beneliukso valstybės (Belgija, Nyderlandai, Liuksem-
burgas) taip pat buvo integracijos šalininkės. Prisidėjo ir Italija, Antra-
jame pasauliniame kare pralaimėjusi šalis, kuri vis dar stengėsi įveikti 
pokario metų izoliaciją. Jungtinė Karalystė tuo metu laikėsi požiūrio, 
kad pakanka tarpvyriausybinio bendradarbiavimo ir neišreiškė noro pri-
sijungti prie viršvalstybinės organizacijos. 

Naujosios Europos kūrėjai gerai suprato, kad savo tikslą jie galės 
pasiekti tik pamažu, žingsnis po žingsnio. Buvo pasirinktas kelias judėti 
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tikslo link atidedant į šalį kai kuriuos nors ir svarbius, tačiau kontrover-
sinius projektus, ir susitariant dėl to, dėl ko įmanoma susitarti. Šis evo-
liucijos būdas, remiantis konkrečiais darbais ir projektais, išdėstytas jau 
pačioje R. Schumano deklaracijos pradžioje. Dabar jis žinomas J. Mon-
net metodo vardu. 

 
Kiek valstybių galėjo apimti Europos integracija? R. Schumanas 

savo istorinėje kalboje 1950 m. gegužės 9 d. pažymėjo, kad naujoji or-
ganizacija yra atvira kitoms Europos valstybėms. Tačiau akivaizdu, kad 
ne visos Europos valstybės tuo metu galėjo ar norėjo prisijungti. Vidurio 
ir Rytų Europos valstybės priklausė atskiram sovietiniam blokui ir kentė 
nuo stalinistinio režimo ar jo atmainų. Skandinavijos valstybės taip pat 
skeptiškai vertino viršvalstybiškumo idėją – tą jau buvo atskleidusi jų 
pozicija Europos Taryboje. R. Schumanui ir J. Monnet Europos integra-
cija visų pirma reiškė Prancūzijos ir Vokietijos integraciją. Vokietija 
buvo tradicinis istorinis Prancūzijos priešas. Vokietijos, išsivysčiusios 
valstybės, ekonomika turėjo išskirtinę vietą Europoje, tad šalis galimai 
kėlė didžiausią grėsmę Prancūzijai. Instituciškai įtvirtinta Europos integ-
racija, kuri reiškė Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymą, turėjo užtikrin-
ti, kad Europoje nebepasikartos konfliktai, XX a. atvedę prie dviejų pa-
saulinių karų. Kalbėdamas apie „kitas Europos valstybes“, R. Schuma-
nas omenyje turėjo visų pirma šiaurės kaimynes Belgiją, Nyderlandus ir 
Liuksemburgą bei pietų kaimynę Italiją. 

Labiausiai krito į akis, kad prie Europos integracijos iniciatyvos ne-
prisideda Jungtinė Karalystė. Sudėtingos XX a. aplinkybės vertė Jungti-
nę Karalystę ir Prancūziją tapti sąjungininkėmis. Neatsitiktinai J. Mon-
net, iš pradžių kurdamas pokarinės Europos integracijos planus, juos 
siejo visų pirma su anglų ir prancūzų sąjunga. Neliko nepastebėta buvu-
sio Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Winstono Churchillio kal-
ba 1948 m. Europos Kongrese Hagoje, kur jis pakvietė kurti „Jungtines 
Europos Valstijas“. Tačiau netruko paaiškėti, kad Jungtinė Karalystė nė-
ra pasirengusi panašiai sąjungai, o tai lėmė specifinė šalies politinė kul-
tūra. Anglai esmine vertybe laikė šalies suverenumą, o viršvalstybišku-
mo idėjos jiems buvo nepriimtinos. Įsikūrusi saloje, valstybė per ilgus 
istorijos amžius laikėsi nuošalyje nuo kontinentinės Europos reikalų, o 
karo metu jai pavykdavo išvengti invazijos. Ši šalis suvokė save kaip 
savotišką Jungtinių Valstijų ir kontinentinės Europos tarpininkę. Londo-
no pareigūnai baiminosi, kad dalyvavimas Europos integracijos projekte 
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grės vadinamam anglų ir amerikiečių „ypatingam ryšiui“, nors JAV rė-
mė Europos integraciją dalyvaujant Jungtinei Karalystei. Be to, Jungti-
nėje Karalystėje buvo būgštaujama, kad įsitraukimas į Europos integra-
cijos procesus kels pavojų tuo metu reikšmingiems šalies politiniams ir 
ekonominiams interesams jau byrančioje imperijoje ir besikuriančioje 
Sandraugoje. 

Jungtinei Karalystei buvo pasiūlyta dalyvauti derybose dėl anglių ir 
plieno bendrijos. Vis dėlto šiose derybose sutarta vienu iš svarbiausių 
principų laikyti viršvalstybiškumą, nes jau turėta patirties, kad be tokio 
įsipareigojimo sukurtos tarptautinės organizacijos nesugeba efektyviai 
veikti. Tačiau tai Jungtinei Karalystei buvo nepriimtina, ir šalies vyriau-
sybė nusprendė neprisidėti prie naujosios organizacijos. 

 

 

3 langelis 
Europos Bendrijų steigimo sutartys, ES sutartis,  
jų papildymai ir pakeitimai 
 
ES sutartis galima suskirstyti į tris dalis: steigimo, stojimo ir stei-

giamųjų sutarčių papildymo bei pakeitimo. 
Iš viso yra keturios steigimo sutartys: 
Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis (pasirašyta 

1951 m., įsigaliojo 1952 m.). 
Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis (pasirašyta 

1957 m., įsigaliojo 1958 m.). 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (pasira-

šyta 1957 m., įsigaliojo 1958 m.). 
Europos Sąjungos (Mastrichto) sutartis (pasirašyta 1992 m., įsi-

galiojo 1993 m.). 
Tarp svarbiausių sutarčių, papildančių ir pakeičiančių steigiamąsias 

sutartis, paminėtinas Suvestinis Europos aktas, Amsterdamo, Nicos su-
tartys. 

Sutartys įsigalioja tik po to, kai jas ratifikuoja visos valstybės narės. 
Ratifikavimo būdai kiekvienoje valstybėje narėje priklauso nuo jos na-
cionalinių teisės aktų ir politinio sutarimo. Kiekvienai valstybei priklau-
so kompetencija apsispręsti, ar sutarties patvirtinimui būtinas referen-
dumas. 
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Europos anglių ir plieno bendrijos sutartis (Paryžiaus sutartis). 
1951 m. balandžio 18 d. Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika Paryžiuje pasirašė sutar-
tį, kuria buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB). Ši su-
tartis dar žinoma ir Paryžiaus sutarties vardu. Ji įsigaliojo 1952 m. lie-
pos 23 d. ir buvo sudaryta 50-čiai metų, taigi nustojo galiojus 2002 m. 

Paryžiaus sutartis buvo dokumentas, davęs pradžią Europos integ-
racijai, kuri ilgainiui peraugo į ES. Sutartis numatė sukurti bendrą ang-
lių, plieno, kokso, geležies rūdos, metalo laužo rinką, kurioje panaiki-
nami muitai ir kiekybiniai prekybos apribojimai. Ja pirmą kartą Europos 
istorijoje įsteigta tarptautinė organizacija, kurios institucijoms suteikti 
viršvalstybiniai įgaliojimai. Buvo įkurtos keturios EAPB institucijos: 
Vyriausioji valdyba, Taryba, Parlamentinė asamblėja ir Teisingumo 
Teismas. EAPB buveine tapo Liuksemburgas. 

Vyriausiajai valdybai patikėtas anglių ir plieno rinkos administra-
vimas. Tai nepriklausoma vykdomoji institucija, kuri turėjo siekti Pary-
žiaus sutartyje numatytų tikslų ir dirbti visos Bendrijos labui. Ji buvo 
sudaryta iš 9 narių, kuriuos turėjo deleguoti valstybės – Bendrijos narės 
šešerių metų kadencijai (galėjo būti ne daugiau kaip 2 nariai iš vienos 
valstybės). Vyriausiosios valdybos nariai, nors deleguoti nacionalinių 
valstybių, joms neatstovavo ir buvo įpareigoti priimti sprendimus visos 
Bendrijos interesų labui. Vyriausioji valdyba turėjo teisę priimti spren-
dimus, kurie privalomi visoms Bendrijos narėms, taip pat teikti reko-
mendacijas ir nuomones. Pirmuoju Vyriausiosios valdybos pirmininku 
tapo J. Monnet. Šalia Vyriausiosios valdybos buvo įkurtas konsultacinis 
komitetas, kurį sudarė gamintojų, darbininkų, vartotojų ir produkcijos 
platintojų atstovai. Vyriausioji valdyba rūpinosi ne tik bendrosios stra-
teginių žaliavų rinkos sukūrimu, bet ir produkcijos modernizavimu, 
bendrąja eksporto politika, darbo sąlygų gerinimu anglių ir plieno pra-
monėje.  

Taryba buvo tarpvyriausybinė institucija, įsteigta kaip atsvara virš-
valstybinei Vyriausiajai valdybai. Ji sudaryta iš atitinkamos srities vals-
tybių narių ministrų, po vieną iš kiekvienos valstybės. Tarybos tikslas – 
suderinti Vyriausiosios valdybos veiklą ir vyriausybių priimamus spren-
dimus ekonominės politikos srityje. Vyriausiajai valdybai priimant 
svarbius sprendimus buvo būtinas Tarybos pritarimas. Kiekviena vals-
tybė paeiliui perimdavo pirmininkavimą Taryboje trims mėnesiams. 
Sprendimai joje turėjo būti priimami bendru sutarimu, tačiau tai labai 
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apsunkindavo, o kartais ir paralyžiuodavo sprendimų priėmimą.   
 

 

4 langelis 
Vis gilesnė Europos integracija 
 
1951 m. Paryžiaus sutartis: įkuriama Europos anglių ir plieno Ben-

drija. 
1957 m. Romos sutartys: įkuriama Europos ekonominė bendrija ir 

Europos atominės energijos bendrija (Euratomas). 
1962 m. Bendrosios žemės ūkio politikos pradžia. 
1968 m. Muitų sąjungos įgyvendinimo pabaiga. 
1970 m. Europos politinio bendradarbiavimo pradžia (užsienio po-

litikos koordinavimas). 
1975 m. Pradeda veikti Europos Vadovų Taryba. 
1979 m. Europos pinigų sistemos įgyvendinimo pradžia. 
1986 m. Suvestinis Europos aktas duoda pradžią Bendrosios rinkos 

programai ir Bendrijos kompetencijai priskiria aplinkos apsaugos politi-
ką, ekonominę ir socialinę sanglaudą, mokslinių tyrimų ir technologijų 
politiką. 

 

1989 m. Išplečiami Europos Komisijos įgaliojimai konkurencijos 
srityje. 

1992 m. Europos Sąjungos sutartis sudaro prielaidas ekonominei ir 
pinigų sąjungai, Europos politinis bendradarbiavimas pakeičiamas Ben-
drąja užsienio ir saugumo politika, duoda pradžią bendradarbiavimui tei-
singumo ir vidaus reikalų srityse. 

1993 m. Pradeda veikti ES Bendroji rinka. 
1997 m. Amsterdamo sutartis išplečia Bendrijos kompetenciją tei-

singumo ir vidaus reikalų srityje ir numato baigti kurti „laisvės, saugu-
mo ir teisingumo erdvę“. 

1999 m. Pradeda cirkuliuoti bendra ES valiuta, euras – bendros pi-
nigų politikos pradžia. 

2001 m. Nicos sutartimi reformuojama ES institucijų veikla ir 
sprendimų priėmimo procedūros. 

2002 m. Prasideda Europos ateities konventas, kuris parengia Su-
tartį dėl Konstitucijos Europai. 

2007 m. ES valstybių vadovai pasirašo Reformų (Lisabonos) sutar-
tį, parengtą Sutarties dėl Konstitucijos Europai pagrindu. 

 
Pagal Dinan D.  Ever Closer Union: An Introduction to European Integra-

tion. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. 
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Parlamentinę asamblėją sudarė nacionalinių parlamentų atstovai: 18 
narių iš Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos, 10 iš Belgijos ir Nyderlandų 
ir 4 iš Liuksemburgo, iš viso 78 parlamentarai. Parlamentinei asamblėjai 
Paryžiaus sutartis numatė konsultacinę funkciją. 

Teisingumo teismas turėjo misiją – aiškinti EAPB sutartis ir spręsti 
ginčus. 

EAPB veiklą iš pradžių lydėjo sėkmė. Panaikinus muitų tarifus ir 
kvotas sparčiai išaugo anglių gavyba ir plieno gamyba, šoktelėjo tarp-
valstybinės prekybos lygis. EAPB prisidėjo prie atitinkamų šakų pra-
monės restruktūrizavimo ir pramonės darbuotojų gerovės kilimo. Pa-
siektas dar vienas svarbus tikslas – įvairių šalių politikai ir valstybės 
tarnautojai įprato dirbti kartu ir ėmė palankiau vertinti bendradarbiavi-
mą. 

Vis dėlto EAPB sunkiai sekėsi suvaldyti 1958–1959 m. krizę, kuri 
kilo pasaulyje atsiradus naftos pertekliui ir staiga kritus naftos kainai. 
Anglių poreikis sumažėjo, atsirado jos perprodukcija. Krizės akivaizdo-
je valstybės narės nebuvo linkusios įsiklausyti į Vyriausiosios valdybos 
nuomonę, o ėmėsi savarankiškų nekoordinuotų veiksmų.  

Vystantis technologijoms ėmė mažėti strateginė anglių ir plieno 
reikšmė. 

 
 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kokius tikslus turėjo Robertas Schumanas ir Jeanas Monnet kel-

dami Europos integracijos idėjas? 
2. Apibūdinkite Jeano Monnet pažiūras. 
3. Koks buvo Prancūzijos, Vokietijos ir kitų Vakarų Europos vals-

tybių požiūris į iškeltas Europos integracijos idėjas? 
4. Kodėl visų pirma buvo nuspręsta sujungti valstybių anglių ir 

plieno išteklius? 
5. Kaip skirstomos ES sutartys? Išvardykite steigimo sutartis. 
 
Pasvarstykime 

 
Kokia Europos integracijos reikšmė Europos kontinentui? Ar ši pa-

tirtis gali būti perduodama į kitus pasaulio regionus? 
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3. ROMOS SUTARTYS IR SUVESTINIS  
    EUROPOS AKTAS 
 
 
Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis (Romos sutar-

tis) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Eura-
tomo sutartis). 1957 m. kovo 25 d. šias sutartis  Romoje pasirašė Belgi-
ja, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietijos Federa-
cinė Respublika. Jos įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d. Abi sutartis galima 
vadinti „Romos sutartimi“. 

 
Romos sutarties sudarymo aplinkybės. Šaltojo karo sąlygomis 

buvo jaučiamas poreikis sudaryti Vakarų Europos valstybių gynybinę 
sąjungą. Tai būtų reiškę svarbų žingsnį politinės Europos integracijos 
kryptimi. Kartu buvo ieškoma būdų į gynybos sistemą įjungti Vokietiją, 
kuriai tuo metu galiojo tarptautinės bendruomenės draudimas atkurti 
ginkluotąsias pajėgas. Dar 1950 m. Prancūzijos ministras pirmininkas 
René Plevenas pasiūlė įsteigti Europos gynybos bendriją ir sukurti Eu-
ropos kariuomenę, kuriai vadovautų viršvalstybinės Europos instituci-
jos. 1952 m. šešios valstybės – tos pačios, kurios buvo sudariusios 
EAPB – pasirašė Europos gynybos bendrijos steigimo sutartį. Tačiau šią 
užsienio reikalų ministrų pasirašytą sutartį 1954 m. atsisakė ratifikuoti 
Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja. Taigi paaiškėjus, kad įmanoma tik 
ribota politinė Europos integracija, buvo sugrįžta prie pradinės suvieny-
tosios Europos kūrėjų minties, jog politinę sąjungą galima kurti stipri-
nant ekonominę integraciją. 

Naują iniciatyvą didesnei ekonominei integracijai parodė Beneliuk-
so valstybės. 1955 m. buvo priimtas ir kitoms valstybėms išsiųstas šių 
valstybių memorandumas. Naujos integracijos iniciatyvai pritarė Vokie-
tija ir Italija, o prezidento Charles’io de Gaulle’io nuostatomis besiva-
dovaujanti Prancūzija iš pradžių reiškė abejones dėl didesnių įgaliojimų 
perkėlimo į viršvalstybinį lygmenį ir bendros rinkos sukūrimo. Vis dėlto 
tais pačiais 1955 m. Mesinos konferencijoje šešių valstybių užsienio 
reikalų ministrai priėmė sprendimą: spartinti Europos integraciją visuo-
se ekonomikos sektoriuose. Buvo įkurtas tuometinio Belgijos užsienio 
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reikalų ministro Paulo Henrio Spaako vadovaujamas ekspertų komitetas, 
kuriam paskirta išnagrinėti Europos ekonominės ir branduolinės energe-
tikos sąjungos galimybės. Šio komiteto parengtas pranešimas buvo pat-
virtintas kaip derybų dėl ekonominės ir atominės energetikos bendrijų 
sutarčių pagrindas. Sušaukta tarpvyriausybinė konferencija baigėsi Ro-
mos sutarčių pasirašymu. 

Derybose dėl Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutar-
ties (Euratomo) iškilo susirūpinimas, kad Europos valstybės yra perne-
lyg priklausomos nuo naftos tiekimo iš Artimųjų Rytų. Buvo tikimasi, 
kad sparti atominės energetikos plėtra sugebės sumažinti akmens anglių 
ir naftos poreikį. Euratomo idėją labiausiai rėmė Prancūzija, kuri turėjo 
nuosavus urano išteklius ir buvo labiausiai išplėtojusi branduolinę ener-
getiką. 

 
Svarbiausios Romos sutarties nuostatos. Europos ekonominės 

bendrijos (EEB) steigimo sutarties preambulėje buvo teigiama, kad 
svarbiausias EEB tikslas yra išsaugoti taiką ir laisvę ir sukurti pagrindą 
vis glaudesnei Europos tautų sąjungai. Sutartis numatė iki 1969 m. 
gruodžio 31 d. sukurti bendrą rinką, kurioje būtų užtikrintas laisvas pre-
kių, žmonių, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Sutarties nuostatos numatė, 
kad bus įgyvendinama muitų sąjunga, įvedant bendrą išorinį muitų tarifą 
– įvežamos prekės į EEB turėjo patekti vienodomis sąlygomis. Sutartis 
numatė bendrąsias žemės ūkio, transporto ir prekybos politikas. Nu-
spręsta imtis bendrų priemonių įtvirtinant sąžiningą konkurenciją, derin-
ti teisės aktus ir ekonominę politiką. Sutartyje buvo numatyta EEB plėt-
ros galimybė, priimant kitas Europos valstybes.  

Euratomo sutartis numatė sukurti sąlygas, būtinas atominei pramo-
nei kurti ir plėtoti, panaudojant ją taikiems tikslams.  

Pagal Romos sutartį buvo įsteigtos šios institucijos: Komisija, Ta-
ryba, Asamblėja, Teisingumo Teismas, Europos investicijų bankas, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Asamblėja ir Teisingumo 
Teismas tapo bendromis visų trijų tuo metu gyvavusių Bendrijų (EAPB, 
EEB ir Euratomo) institucijomis. Trys Bendrijos kurį laiką turėjo atski-
ras Komisijas (EAPB – Vyriausiąją valdybą) ir Tarybas. Sprendimas 
sukurti bendrą Komisiją ir Tarybą buvo priimtas 1965 m. (įsigaliojo 
1967 m.). 
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5 langelis 
Institucijų būstinių vieta 
 
Paryžiaus sutartyje buvo kalbama apie tai, kad dėl EAPB institucijų 

vietos šalys apsispręs bendru sutarimu, tačiau dėl to užvirė karšti ginčai. 
Laikino kompromiso labui institucijos įsikūrė Liuksemburge, išskyrus 
Asamblėją, kuri posėdžiavo Strasbūre. 

Įsteigus EEB politiniai ir teisiniai ginčai dėl institucijų vietos vėl 
atsinaujino. Nuo 1958 m. EEB ir Euratomo Komisijos įsikūrė Briusely-
je, ten pat įsteigtos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, vėliau ir 
Regionų komiteto būstinės. Sukūrus bendrą Bendrijų Komisiją ir Tary-
bą, jų vieta pasirinkta Briuselyje. Liuksemburge, kuriame nebeliko 
EAPB Vyriausiosios Valdybos ir Tarybos, kaip savotiška kompensacija 
įkurtas Europos investicijų bankas, ten taip pat nutarta rengti ir Tarybos 
posėdžius balandžio, birželio ir rugsėjo mėnesiais. Liuksemburge liko 
Teisingumo Teismas, Asamblėjos sekretoriatas ir kai kurie kiti Bendrijų 
biurai, čia veikia ir Audito rūmai (įsteigti 1975 m.). Prancūzija nesutiko, 
kad Asamblėja būtų perkelta į Briuselį. Pagal pasiektą kompromisą ple-
narines asamblėjos sesijas nutarta rengti Strasbūre, o jos komitetų posė-
džius Briuselyje. Ši padėtis nepasikeitė ir Asamblėjai virtus Europos   
Parlamentu. Strasbūre yra įsikūręs ir Europos ombudsmenas. 

Europos centrinio banko būstinė – Vokietijoje, Frankfurte prie 
Maino. 

Europos Vadovų Tarybos susitikimai buvo rengiami ES pirminin-
kaujančioje valstybėje. ES narių skaičiui pasiekus 18, visi susitikimai 
vyksta Briuselyje. 

Kai kurios kitos ES institucijos yra įsikūrusios įvairiose ES valsty-
bėse. 2006 m. Taryba nusprendė ES Lyčių lygybės institutą įkurti Lietu-
voje. 

 
 
 

Steigiant EEB ir Euratomą buvo pasirinktas panašus kaip EAPB 
institucinis modelis. Vis dėlto sprendimų priėmimo srityje EAPB Vy-
riausiosios valdybos atitikmeniui Komisijai buvo suteikta mažiau galių, 
didesnius įgaliojimus skiriant vyriausybes atstovaujančiai Tarybai. Taigi 
pirmenybė atiteko tarpvyriausybiniam Bendrijos modeliui. Komisija ta-
po vienintelė institucija, kuriai suteikta teisė inicijuoti teisės aktus, ta-
čiau priimant sprendimus jos vaidmuo buvo apribotas. Savo ruožtu Ta-
ryba buvo svarbiausia sprendimų priėmimo institucija.  
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6 langelis 
Charles’is de Gaulle’is ir Europos integracija 
 
Charles’is de Gaulle’is (1890–1970 m.) Antrojo pasaulinio karo 

metais vadovavo Laisvosios Prancūzijos sąjūdžiui ir tapo tautos didvy-
riu, tačiau 1946 m. pasitraukė iš politikos. Į ją sugrįžo 1958 m. prasidė-
jus Alžyro, kuris tuo metu buvo Prancūzijos dalis, išsivaduojamajam ka-
rui. Iš pradžių tapo premjeru, o 1959 m. buvo išrinktas Prancūzijos pre-
zidentu. Šias pareigas vykdė iki 1969 m. 

Ch. de Gaulle’is pirmenybę teikė nacionalinei valstybei ir tarpvy-
riausybiniam bendradarbiavimui, pasisakė už ekonominę integraciją, ta-
čiau iš principo nepritarė politiniam bendradarbiavimui Bendrijoje. Už-
sienio politikoje jis aktyviai siekė didesnės Prancūzijos įtakos, taip pat ir 
Prancūzijos vadovavimo EB. Kiti jo prioritetai buvo susitaikymas su 
Vokietija ir JAV įtakos Europoje mažinimas. 

Siekdamas, kad EB įgautų labiau tarpvyriausybinį pobūdį, Ch. de 
Gaulle’is pasiūlė planą, žinomą prancūzų diplomato Fouchet plano var-
du. Šis planas kitų valstybių buvo atmestas, tačiau jo nuostatos tapo Eli-
ziejaus sutarties, 1963 m. sudarytos tarp Prancūzijos ir Vokietijos, pa-
grindu. Ši sutartis buvo svarbus Europos integracijos veiksnys. 

Jis du kartus, 1963 ir 1967 m., vetavo Jungtinės Karalystės priėmi-
mą į EB. 

 

Kilus Prancūzijos nesutarimams su Komisija dėl Bendrosios žemės 
ūkio politikos finansavimo, 1965 m. Ch. de Gaulle’io nurodymu Pran-
cūzija nustojo dalyvauti Tarybos posėdžiuose ir atšaukė iš Briuselio sa-
vo nuolatinę atstovybę (vad. „Tuščios kėdės“ krizė). Krizė baigėsi 1966 
m. sudarius vadinamąjį Liuksemburgo kompromisą. 

Jo sprendimu 1966 m. Prancūzija pasitraukė iš NATO karinės 
struktūros. 

Ch. de Gaulle’io indėlis į Europos integraciją vertinamas priešta-
ringai, tačiau jo puoselėtas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Bendri-
joje principas lieka svarbus iki šiol. Jo dėka Bendrijoje įsigaliojo tradici-
ja priimant sprendimus pasikliauti ne „balsavimo mašina“, o ieškoti kon-
sensuso, taip pat priimant naujas nares į Bendriją pradėtas vertinti ne tik 
jų interesas, bet ir įsipareigojimas bendriems tikslams ir vertybėms. Ch. 
de Gaulle’is aktyviai siekė Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų 
įgyvendinimo. Ši politika iki šiol užima išskirtinę vietą Bendrijoje.  
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Asamblėjos įgaliojimai buvo panašūs kaip EAPB: konsultacijos, 
priimtų sprendimų patvirtinimas, kai kurios ribotos priežiūros funkcijos. 
Teisingumo Teismo uždavinys – užtikrinti, kad taikant ir interpretuojant 
Europos Bendrijų steigimo sutartis ir teisės aktus būtų laikomasi Bendri-
jos teisės principų.  

Romos sutartis numatė, kad Europos institucijos gali priimti teisės 
aktus, iš kurių svarbiausi yra reglamentas, direktyva, sprendimas, reko-
mendacija, nuomonė. 

Reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valsty-
bėse narėse. Direktyva  privaloma valstybėms narėms, tačiau teisė per 
tam tikrą laiką pasirinkti jų įgyvendinimo formas ir būdus palikta nacio-
nalinių valstybių vyriausybėms. Sprendimas yra privalomas tik adresa-
tui (valstybei, fiziniam ar juridiniam asmeniui). Rekomendacija ir 
nuomonė nėra teisiškai privalomi Europos teisės aktai. 

 
Romos sutarties reikšmė. Romos sutartis turėjo ir iki šiol turi le-

miamą reikšmę Europos integracijoje. Ji reiškė lemtingą Europos vals-
tybių apsisprendimą ir įsipareigojimą integracijai, juo labiau kad, kitaip 
nei EAPB, buvo sudaryta neribotam laikui. 

Pirmieji metai buvo labai sėkmingi EEB, jie pasižymėjo sparčiu 
ekonomikos augimu. Prekybos barjerai tarp valstybių pradėti mažinti 
jau 1958 m., o muitų mokesčiai ir prekių vežimo apribojimai panaikinti 
1968 m. liepos mėnesį, pusantrų metų anksčiau nei planuota, t. y. įvestas 
bendras visoms valstybėms išorinis muitų tarifas, sukurta bendra rinka. 
Verslas labai teigiamai sureagavo į žinias apie bendros rinkos kūrimą: 
visų pirma neregėtai sparčiai šoktelėjo prekyba tarp valstybių narių. 
Vien nuo 1958 iki 1960 m. ji išaugo 50 proc. Pirmiesiems penkiolikai 
metų po Romos sutarties įsigaliojimo buvo būdinga ryški technologijų 
pažanga, ekonomikos modernizavimas, ženklus vartojimo ir Bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimas. Tai lėmė ir tarptautinį EEB pripažini-
mą. Daugelis šalių, išskyrus komunistinį bloką, greitai pripažino Komi-
sijos įgaliojimus prekybos srityje ir Briuselyje atidarė atstovybes. 

Tai, kad Bendrijos integracijos politika pasiteisino, liudijo pasikei-
tęs iki tol skeptiškas Jungtinės Karalystės požiūris. 1961 m. Jungtinė 
Karalystė išreiškė norą įstoti į EEB, tačiau šį jos siekį vetavo Prancūzi-
jos prezidentas generolas Charles’is de Gaulle’is, kuris manė, kad Jung-
tinės Karalystės siekis nėra nuoširdus. Jis teigė, kad šios šalies priėmi-
mas galų gale pakenks Europos integracijai ir sustiprins JAV įtaką Eu-
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ropoje. Prezidentas vetavo ir antrąjį Jungtinės Karalystės prašymą pri-
imti į Bendriją 1967 m. Jungtinė Karalystė inicijavo kitos bendrijos, Eu-
ropos laisvosios prekybos asociacijos, žinomos EFTA (angl. European 
Free Trade Association) vardu, įkūrimą (žr. 17 langelį). 

 
 
7 langelis 
„Europos Bendrija“ ar „Europos Bendrijos?“ 
 
Europos Bendrija buvo įsteigta kaip Europos ekonominė bendrija 

(EEB). Pavadinimas „Europos ekonominė bendrija“ vartojamas iki 1993 
m. lapkričio 1 d., kai įsigaliojusia Europos Sąjungos sutartimi jis buvo 
pakeistas pavadinimu „Europos Bendrija“. Šis pakeitimas iš esmės tik 
įteisino jau seniai įsigalėjusią praktiką EEB vadinti tiesiog Europos 
Bendrija, nes nuo 1967 m., kada buvo sujungtos trijų Bendrijų instituci-
jos, pavadinimas „Europos Bendrija“ neretai buvo vartojamas ir visoms 
trims Europos Bendrijoms įvardyti. Tačiau griežtai juridine prasme iki 
2002 m. egzistavo trys Europos Bendrijos, ir tik vienos iš jų (t. y. buvu-
sios Europos ekonominės bendrijos) oficialus pavadinimas buvo „Euro-
pos Bendrija“. (...) 

 
ES sutarties įsigaliojimas nereiškė, kad nuo to laiko nebeegzistuoja 

EB. Netgi priešingai – ES sutartis Europos Bendrijų steigimo sutartis 
taip papildė ir pataisė, kad buvo dar labiau išplėsta Bendrijų kompeten-
cija ir jos parengtos įgyvendinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Kita ver-
tus, įsigaliojus Mastrichto sutarčiai EB tapo sudedamąja platesnio ES 
valstybių bendradarbiavimo dalimi, ji veikia platesniame EB valstybių 
politinės sąjungos kontekste. ES vaizdžiai lyginama su statiniu, turinčiu 
tris vadinamuosius ramsčius: 1) Europos Bendrijas; 2) bendrąją užsienio 
ir saugumo politiką; 3) bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų 
srityse. 

 
Šaltinis: Vitkus G. „Europos Bendrija“, G. Vitkus (sudarytojas) 

Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas. Trečiasis pataisytas ir papil-
dytas leidimas. Vilnius: Eugrimas, 2008, p. 103, 109, 110. 

 
 
 
1962 m. sutarta dėl Bendrosios žemės ūkio politikos, kuri, įvertinus 

sektoriaus svarbą ir ypatybes, numatė protekcionistines priemones. 
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Bendroji žemės ūkio politika turėjo išskirtinę reikšmę Europos integra-
cijai. Jos dėka perskirstomos ženklios lėšos remiant vargingesnes vals-
tybes ir regionus, o tai liudijo augantį valstybių narių solidarumą. 

Bendrijos ekonominis augimas buvo sutrikdytas 1973 m. kilus ara-
bų ir Izraelio karui ir naftą eksportuojančių valstybių organizacijai 
OPEC kelis kartus pakėlus naftos kainą. Krizės akivaizdoje Bendrijos 
narės nesugebėjo sutarti dėl vieningos politikos. 

Euratomas buvo mažiau sėkmingas projektas nei EEB. Valstybių 
narių požiūris į Euratomą ir jų interesai šioje institucijoje labai skirtingi, 
todėl šiai organizacijai sunku pasiekti užsibrėžtų tikslų. Prancūzija, kuri 
1960 m. išbandė atominį ginklą ir tapo branduoline valstybe, atominės 
energetikos politikai skyrė daugiau dėmesio nei kitos valstybės. Jos      
branduolinės energijos naudojimą norėjo apriboti ir naudoti ją tik tai-
kiems tikslams, tačiau pasirodė, kad taikias programas sunku atskirti 
nuo karinių. Bendrija nesugebėjo sukurti bendrų mokslinių tyrimų pro-
gramos ar įdiegti bendrą reaktoriaus tipą. Kita vertus, Euratomas akty-
viai veikė įvedant tarptautinę radioaktyviųjų medžiagų platinimo kont-
rolę ir sukuriant Bendrijos valstybių aprūpinimo atominiu kuru sistemą.  

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis buvo ne kartą pa-
pildyta ir keičiama. Nuo 1993 m. pagal Mastrichto sutartį Europos eko-
nominė bendrija vadinama Europos Bendrija, o Romos sutartis – Euro-
pos Bendrijos steigimo sutartimi.  

 
Suvestinis Europos aktas (SEA). SEA buvo pirmoji sutartis, pagal 

kurią padarytos reikšmingos Romos sutarties, įkūrusios EEB, pataisos. 
1986 m. vasario 17 d. sutartį Liuksemburge pasirašė Airija, Belgija, Is-
panija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, 
Prancūzija ir Vokietija, o tų pačių metų vasario 28 d. Hagoje (kitą dieną 
po to, kai Danijos rinkėjai pritarė sutarčiai) Danija, Graikija ir Italija. 
Sutartis įsigaliojo 1987 m. liepos 1 d.  

Svarbiausias jos tikslas – sukurti bendrąją Europos rinką. Buvo 
numatyta, kad bendroji rinka, pagrįsta laisvu prekių, paslaugų, kapitalo 
ir darbo jėgos judėjimu, bus sukurta iki 1992 m. gruodžio 31 d. Be to, 
sutartis Taryboje išplėtė kvalifikuotos daugumos balsavimą dėl klausi-
mų, susijusių su vidaus rinka, sustiprino Europos Parlamento galias ir 
įkūrė Europos politinį bendradarbiavimą, kuris tapo ES Bendrosios už-
sienio ir saugumo politikos pirmtaku. SEA galima vertinti kaip EEB 
transformacijos į ES pradžią. 



 

26 

 
 

8 langelis 
Bendra rinka (angl. single market) ir  
bendroji rinka (angl. common market)1 
 

Terminai „bendra rinka“ ir „bendroji rinka“ vartojami beveik kaip 
sinonimai, tačiau turi reikšmingų prasmės skirtumų. Bendra rinka yra 
tokia valstybių ūkių integracijos stadija, kai tarp valstybių Bendrijos vi-
duje panaikinami prekybos barjerai, visų pirma eksporto ir importo mui-
tų mokesčiai. Toliau gilinant integraciją ir įgyvendinant bendrąją rinką, 
prekybos sąlygos Bendrijos viduje beveik priartėja prie tikros vidaus 
rinkos. 

Galima teigti, kad bendra rinka sukuriama, kai panaikinami muitai 
ir kvotos, užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, kapitalo ir paslaugų ju-
dėjimas (vad. Keturios laisvės). Tačiau kuriant bendrąją rinką sąlygos 
turi būti panašios kaip vidaus rinkoje: valstybės turi suderinti daugybę 
teisės aktų ir reikalavimų, pavyzdžiui, kokybės ir aplinkosaugos standar-
tus. 

Pagal Romos sutartį, bendrą rinką numatyta įgyvendinti iki 1969 m. 
gruodžio 31 d., bet tai pavyko pasiekti 1968 m. liepos mėnesį. Pasiūly-
mą dar labiau gilinti ekonominę integraciją ir sukurti bendrąją rinką 
1985 m. pasiūlė Komisijos pirmininkas Jacques’as Delors’as. Priėmus 
SEA tai buvo numatyta padaryti iki 1992 m. pabaigos, tačiau visų darbų 
iki galo įgyvendinti nepavyko. Bendrosios rinkos kūrimas – tai procesas, 
neturintis nustatytos galutinės datos. 

 
 
 
Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje tarp Bendrijos 

narių pradėjo ryškėti nepasitenkinimas dėl išlikusių laisvosios prekybos 
suvaržymų. Kvotos ir muitai buvo panaikinti dar 1968 m., tačiau preky-
bai išliko daug kliūčių dėl skirtingų įvairiose valstybėse galiojusių įsta-
tymų, normų, reikalavimų, standartų, kitų mokesčių. Naujosios sutarties 
tikslas – likviduoti šiuos likusius barjerus, užtikrinti laisvą prekybą ir 
padidinti valstybių narių konkurencingumą. Kartu SEA patobulino Ben-
drijos sprendimų priėmimo procedūras ir apibrėžė institucines reformas, 
įvertinus tai, kad valstybių narių skaičius išaugo nuo 6 iki 15. Sutartis 

                                                 

1 Tokį vertimą pateikia Europos Sąjungos terminų žodynas „Eurovoc“ (http:// 
www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main).  
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išplėtė Bendrijos kompetenciją į sritis, kurios kitą dešimtmetį tapo labai 
reikšmingos Bendrijos veikloje: buvo numatyta Bendrijos atsakomybė 
socialinės politikos2, aplinkosaugos, mokslinių tyrimų ir plėtros srityse. 

Svarbiausios naujos nuostatos Bendrijų steigimo sutartyse, priimtos 
SEA, yra šios: 

• Likę prekybos barjerai Bendrijos viduje turi būti pašalinti ir ben-
droji vidinė rinka turi būti sukurta iki 1992 m. gruodžio 31 d. Bendroji 
rinka apibrėžiama kaip „erdvė be vidinių sienų, kurioje yra užtikrintas 
prekių, asmenų, paslaugų, ir kapitalo judėjimas laikantis šios Sutarties 
nuostatų“. 

• Patvirtintas naujas ES teisės aktų priėmimo metodas – bendra-
darbiavimo procedūra, kurioje reikšmingesnis vaidmuo tenka Europos 
Parlamentui.  

• Europos Parlamento reikšmė dar labiau padidinta patvirtinus pri-
tarimo procedūrą – Europos Parlamento pritarimas tapo būtinas sudarant 
naujų narių stojimo ir asociacijos sutartis.  

• Išplėstas kvalifikuotos daugumos balsavimo taikymas Taryboje, 
visų pirma, bendrosios rinkos srityje3.  

• Bendrijos kompetencijai priskirtos šešios naujos sritys: bendroji 
rinka, ekonominė ir pinigų politika, socialinė politika, ekonominės ir so-
cialinės sanglaudos politika, moksliniai tyrimai ir plėtra, aplinkosauga.  

• Pirmą kartą buvo apibrėžta Europos Vadovų Tarybos institucija. 
Nustatyta, kad ją sudaro reguliariai susitinkantys valstybių ir vyriausy-
bių vadovai, tačiau jos įgaliojimai liko nenustatyti. 

                                                 

2 ES vykdo tik mažą dalį veiklos, kuri laikoma socialine politika nacionalinėse 
valstybėse. Ji reguliuoja tas socialinės sferos sritis, kurios yra susijusios su vieningosios 
rinkos kūrimu: darbo teisę, darbų saugos reikalavimus, socialines darbuotojų migrantų 
teises, moterų ir vyrų lygiateisiškumą. Tačiau ES neperskirsto lėšų socialinėms 
reikmėms. 

3 Kvalifikuotos daugumos balsavimas yra toks balsavimas Taryboje, kai kiekviena 
valstybė turi nustatytą balsų skaičių, o sprendimas priimamas pagal atitinkamas 
taisykles, įvertinant balsų sumą ir kitus Sutartyse numatytus kriterijus („už“ balsavusių 
valstybių skaičių, jose gyvenančius gyventojus). Kvalifikuotos daugumos balsavimas 
Taryboje buvo numatytas dar Romos sutartyje ir turėjo įsigalioti 1967 m., tačiau 1966 
m. Liuksemburge Europos Bendrijos valstybės, spaudžiamos Prancūzijos ir jos 
prezidento Ch. de Gaulle’io, sudarė neoficialų susitarimą, vadinamąjį Liuksemburgo 
kompromisą, pagal kurį ir toliau beveik visada sprendimus priimdavo vieningai: iš 
esmės tai reiškė, kad kiekviena atskira valstybė narė turi veto teisę. Ši praktika buvo 
baigta tik priėmus SEA. 
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• Įkurtas Pirmosios instancijos teismas, kurio tikslas yra sumažinti 
Teisingumo Teismo darbo krūvį ir nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų 
ieškinius. 

• Padėti teisiniai Europos politinio bendradarbiavimo pagrindai – 
aptariamos bendros Europos užsienio politikos formavimo sąlygos. 

 
 
 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kokiomis aplinkybėmis buvo sudaryta Romos sutartis? 
2. Kokios svarbiausios Europos ekonominės bendrijos (EEB) sutar-

ties nuostatos? 
3. Kokia nustatyta EEB institucinė struktūra? 
4. Kokius teisės aktus gali priimti Europos institucijos? 
5. Apibūdinkite Romos sutarties reikšmę Europos integracijoje. 
6. Ko siekta priimant Suvestinį Europos aktą? 
7. Apibūdinkite Europos Bendrijos bendrosios rinkos funkcionavi-

mą. 
 
 
 
Pasvarstykime 
 
Kokie yra svarbiausi Europos integracijos principai? 
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4. MASTRICHTO SUTARTIS 
 
 
Mastrichto arba Europos Sąjungos sutartis buvo pasirašyta Mast-

richte 1992 m. vasario 7 d., o įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 d. Ją pasira-
šė 12 valstybių: Airija, Belgija, Danija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Is-
panija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija. Ši sutartis turėjo didžiulę reikšmę integracijos procesui. Visų 
pirma sutartimi įkurta Europos Sąjunga4, sudaryta iš trijų ramsčių: Eu-
ropos Bendrijų, Bendrosios užsienio ir saugumo politikos ir Bendradar-
biavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse (pastarasis ramstis šiuo me-
tu vadinamas Policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose 
bylose). Svarbiausias iš šių ramsčių yra Europos Bendrijos, kurios tapo 
platesnės organizacijos dalimi. Įkurta Europos Sąjunga jau nebuvo vien 
ekonominė organizacija, kurios tikslas – bendroji rinka. Ji turėjo ir aiš-
kiai suformuluotų politinių tikslų. Mastrichto sutartis įkūrė naują orga-
nizaciją, todėl vadinama steigimo sutartimi (žr. 3 langelį). Be to, ji pagi-
lino ir organizacijos politikų (veiklos sričių), ir institucijų integraciją. 

Naujos sutarties poreikį lėmė ir vidinės, ir išorinės priežastys. Viena 
vertus, ir tarp Bendrijos institucijų, ir tarp valstybių narių vadovų augo 
įsitikinimas, kad 1986 m. pasirašyto Suvestinio Europos akto nuostatos 
yra nepakankamos ir nesudaro sąlygų dar labiau gilinti Europos integra-
ciją. Ypač pasigesta prielaidų sprendimams stiprinant Ekonominę ir pi-
nigų sąjungą, įvedant bendrą valiutą. Kita vertus, Europoje pasikeitė 
tarptautinė padėtis žlugus komunizmui ir 1990 m. įvykus Vokietijos su-
sivienijimui. Aiškėjo, kad Vidurio ir Rytų Europos valstybės anksčiau ar 
vėliau pasiprašys priimamos į Bendriją. Šioje padėtyje Bendrija siekė 
sustiprinti savo pozicijas. 

Rengiant sutartį nuolat vyko ginčų tarp federalistų (glaudesnės in-
tegracijos šalininkų) ir tų, kurie Bendriją matė kaip tarpvyriausybinę or-
ganizaciją, nesikėsinančią į valstybių suverenumą. Sutarties projekte 
buvo kalbama apie federacinę sąjungą, tačiau pasipriešinus Jungtinei 

                                                 

4 Europos Sąjunga neįgijo teisinio subjektiškumo, todėl tarptautinės teisės subjektu 
išlieka trys Europos Bendrijos. 
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Karalystei, Europos Sąjunga apibūdinta kaip „vis glaudesnė sąjunga tarp 
Europos žmonių, kurioje sprendimai priimami kiek įmanoma arčiau pi-
liečių“. Visais ginčytinais klausimais pavyko pasiekti kompromisą, ta-
čiau sutarties tekstas, įtinkantis abiem pusėms, tapo sudėtingas, galėjo 
būti įvairiai vertinamas. Ne mažiau sudėtinga ir pati sutarties struktūra. 

Mastrichto sutarties ratifikavimo procesas nebuvo lengvas. Dėl jos 
ilgai diskutavo Jungtinės Karalystės, Vokietijos politikai. Referendumas 
dėl Mastrichto sutarties Prancūzijoje laimėjo tik nedidele persvara, o 
Danijos piliečiai 1992 m. balsuodami referendume sutartį atmetė. Dani-
jai teko padaryti išimtis, ir sutartis buvo patvirtinta antrame referendume 
1993 m.5 

 

ES ramsčių struktūra. Mastrichto sutartis įkūrė ES, kuri sudaryta 
iš trijų ramsčių: Europos Bendrijų, Bendrosios užsienio ir saugumo poli-
tikos ir Bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse (žr. 1 pa-
veikslą). Veiklos sritys suskirstytos į ramsčius pabrėžiant, kad kiekvie-
name iš jų galioja skirtingos sprendimų priėmimo procedūros. 

Pirmasis, Europos Bendrijų, ramstis yra viršvalstybinis, jame 
sprendimus inicijuoja ir priima Bendrijos institucijos taikydamos įpras-
tą, vadinamąjį Bendrijos, metodą. 

 
 

9 langelis 
Bendrijos metodas 
 

Sąvoka „Bendrijos metodas“ apibūdinama sprendimų priėmimo 
procedūra pirmajame Bendrijos ramstyje. Jo svarbiausios ypatybės: 

Sprendimo iniciatyvos teisė priklauso Komisijai. 
Sprendimą priima Taryba ir Europos Parlamentas. Taryba paprastai 

balsuoja kvalifikuotos daugumos būdu (Bendro sprendimo procedūra).  
Priimto teisės akto įgyvendinimą prižiūri Teisingumo Teismas. 
Antrajame ir trečiajame ES ramsčiuose sprendimai priimami nau-

dojant vadinamąjį „tarpvyriausybinį metodą“, t. y. sudarant tarpvyriau-
sybinį susitarimą. Sprendimas priimamas Taryboje vienbalsiai.  

                                                 

5 Dažnai sakoma, kad Danijai 1992 m. Edinburge Europos Vadovų Taryba padarė 
keturias pastovias išimtis: dėl euro, dėl bendrų gynybos struktūrų (dalyvavimo Vakarų 
Europos Sąjungoje), Europos Sąjungos pilietybės ir Bendradarbiavimo teisingumo ir 
vidaus reikalų srityse. Vis dėlto Mastrichto sutartis Edinburgo susitarimu nebuvo 
pakeista, o tik paaiškintos kai kurios jos nuostatos. Atskiras protokolas prie Mastrichto 
sutarties jau ir iki tol leido Danijai neįsivesti euro. Taigi Edinburgo susitarimas turėjo 
daugiau reikšmės Danijos rinkėjams, o ne ES raidai. 
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Pirmasis ramstis susideda iš trijų bendrijų: Europos Bendrijos (iki 
sutarties sudarymo vadintos Europos ekonomine bendrija), Europos 
anglių ir plieno bendrijos ir Euratomo. 

Antrasis ramstis sukuria prielaidas Bendrajai užsienio ir saugumo 
politikai. Šis ramstis tarpvyriausybinis, o tai reiškia, kad sprendimai šio-
je srityje pasiekiami tik vyriausybių susitarimu, ir tam reikia visų vals-
tybių be išimties pritarimo. Komisijos ir Europos Parlamento galios 
ramstyje ribotos, o Teisingumo Teismas jame neturi jokių įgaliojimų. 

Trečiasis ramstis, Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų 
srityse, įpareigoja ES sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. 
Ramstis taip pat tarpvyriausybinis, sprendimai priimami vienbalsiai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 paveikslas. Mastrichto sutarties suformuota ES ramsčių struktūra 
 
 

Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ši sutartis nustatė ekonominės ir 
pinigų sąjungos sudarymo grafiką ir sąlygas, įskaitant bendros valiutos 
įvedimą. Valstybės įsipareigojo koordinuoti savo ekonominę politiką, 
garantuoti daugiašalę šio koordinavimo priežiūrą, laikytis finansinės ir 
biudžeto disciplinos. Pinigų politikos tikslas – įvesti bendrą valiutą, už-
tikrinti jos stabilumą kontroliuojant kainų stabilumą ir laikantis rinkos 
ekonomikos principų. 

Europos Sąjunga 

Pirmasis 
ramstis 

 
 
 

Europos 
Bendrijos: 
Europos 
Bendrija, 
Europos 
anglių ir 

plieno ben-
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Trečiasis 
ramstis 
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Įkurtas Europos centrinis bankas, kuris su nacionaliniais bendrą va-
liutą įsivedusių valstybių bankais sudaro Europos centrinių bankų siste-
mą6.  

Bendroji užsienio ir saugumo politika (BUSP). Nustatyta valsty-
bių narių nuolatinio bendradarbiavimo svarbiausiais užsienio ir saugu-
mo politikos klausimais tvarka, BUSP tikslai, veikimo būdai ir priemo-
nės. BUSP sudaro antrąjį ES ramstį. Esant būtinybei bendrą valstybių 
narių poziciją nustato Taryba balsuodama vienbalsiai. Bendradarbiavi-
mo gynybos ir saugumo srityje Vakarų Europos Sąjunga apibūdinama 
kaip integrali ES dalis. Taip pat buvo numatytas glaudesnis valstybių 
narių diplomatinių atstovybių bendradarbiavimas. 

 

Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Šia 
bendrąja ES valstybių narių politika siekiama sukurti sąlygas laisvam 
asmenų judėjimui ES. Ji sudaro trečiąjį ramstį. Mastrichto sutartis nusta-
tė bendradarbiavimo tikslus šioje politikoje, mastą, veikimo būdus ir 
priemones. Ji sukūrė teisinį pagrindą įkurti Europolui, Europos policijos 
biurui. Šis biuras sumanytas kaip bendradarbiavimo priemonė, padedan-
ti valstybėms narėms rinkti, analizuoti informaciją, susijusią su rimtais 
tarptautiniais nusikaltimais, stiprinti nacionalinių policijos pajėgų sąvei-
ką. Europolas buvo įkurtas 1998 m.  

Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse dabar vadi-
namas Policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose. 

 

Institucijų reforma. Mastrichto sutartis toliau išplečia Europos  
Parlamento funkcijas. Nustatoma, kad bendradarbiavimo ir pritarimo 
procedūros (sprendimų priėmimo mechanizmai), kuriose svarbus vaid-
muo tenka Europos Parlamentui, taikomos naujose veiklos srityse. Su-
tartis sukūrė bendro sprendimo procedūrą, kurioje sprendimą priima Ta-
ryba ir Europos Parlamentas. Pagal šią procedūrą Europos Parlamentui 
suteikta teisė vetuoti Tarybos sprendimą. Be to, Europos Parlamentas 
įgijo teisę patvirtinti sudarytą Komisiją. Komisijos kadencija pratęsta 
nuo ketverių iki penkerių metų, priderinant ją prie Europos Parlamento 
rinkimų.  

Sutartis dar labiau išplėtė kvalifikuotos daugumos balsavimo tai-
kymą Taryboje. Taigi Taryba turi balsuoti priimdama daugumą spren-

                                                 

6 Bendros valiutos – euro nusprendė neįsivesti Danija, Jungtinė Karalystė ir Šve-
dija. 
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dimų, kai taikoma bendro sprendimo procedūra, ir visus sprendimus, kai 
taikoma bendradarbiavimo procedūra. 

Pripažindama regionų reikšmę Sutartis įkūrė Regionų komitetą, ku-
rį sudaro vietinės ir regionų valdžios atstovai. Komitetas atlieka pata-
riamąjį vaidmenį. 

Įkurta Europos ombudsmeno (kontrolieriaus) pareigybė. Ombuds-
meno paskirtis yra tirti fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinka-
mo administravimo vykdant ES institucijų bei įstaigų veiklą (išskyrus 
Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo veiksmus jiems tai-
kant teisminę funkciją). Ombudsmeną penkerių metų kadencijai skiria 
Europos Parlamentas. 

Mastrichto sutartis suteikė teisę Teisingumo Teismui skirti pinigi-
nes baudas valstybei narei, jei ji nevykdo Teismo sprendimų. Ši sutar- 
tis Audito Rūmams suteikė ES pagrindinės institucijos statusą. 

Buvo sudarytas teisinis pagrindas įkurti Sanglaudos fondą, kurio 
tikslas yra suteikti finansinę paramą aplinkos apsaugos ir transeuropi-
niams transporto infrastruktūros projektams. Sanglaudos fondas buvo 
įkurtas 1994 m. 

 

Naujos politikos. Sutartis išplečia Bendrijos kompetenciją 6-iose 
naujose srityse. Tai transeuropiniai tinklai (transportas, telekomunikaci-
jos ir energetikos infrastruktūra), pramonės konkurencingumas, vartoto-
jų apsauga, švietimas ir profesinis ugdymas, jaunimo politika, kultūra. 

 

Protokolas dėl socialinės politikos. Prie Sutarties pridėtas proto-
kolas gerokai padidino Bendrijos kompetenciją socialinėje srityje. ES 
įsipareigojo skatinti užimtumą, gerinti darbuotojų kvalifikaciją, kad jie 
atitiktų rinkos reikalavimus, gyvenimo ir darbo sąlygas, koordinuoti so-
cialinės apsaugos sistemas, plėtoti socialinį dialogą.  

Priimant Mastrichto sutartį protokolo nepasirašė Jungtinė Karalystė. 
Prie šios politikos valstybė prisijungė 1999 m., kai įsigaliojo Amster-
damo sutartis. 

 

Europos Sąjungos pilietybė. Sutartis de jure sukūrė ES pilietybę, 
kuri buvo paminėta dar Romos sutartyje. Vienos iš ES valstybių piliety-
bę turintis pilietis kartu yra ir ES pilietis. Pilietybė suteikia tam tikras 
teises ir pareigas: 

• teisę laisvai judėti ir gyventi bet kurioje ES valstybėje (pagal 
Mastrichto sutarties nustatytas sąlygas); 
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• bet kurios ES valstybės pilietis, gyvenantis kitoje ES valstybėje, 
turi teisę balsuoti ir kandidatuoti vietiniuose ir Europos Parlamen-
to rinkimuose; 

• teisę gauti diplomatinę ir konsulinę pagalbą bei apsaugą atitinka-
mose bet kurios ES valstybės institucijose trečiosiose valstybėse, 
kuriose nėra valstybės diplomatinių atstovybių; 

• teisę pateikti peticiją Europos Parlamentui ir kreiptis į Europos 
ombudsmeną ir Teisingumo Teismą. 

  

Subsidiarumo principas. Sutartis subsidiarumą nustatė kaip svar-
biausią principą, kuris galioja priimant sprendimus ES. Subsidiarumo 
principas reiškia, kad srityse, kurios nepriklauso išimtinei ES kompeten-
cijai, Bendrija imsis veiksmų tik tuo atveju, jei atitinkami tikslai negalės 
būti efektyviai pasiekti valstybių narių. Be to, sprendimai turi būti prii-
mami kuo arčiau piliečių nacionaliniame, regioniniame arba vietiniame 
lygmenyse. Iki tol Suvestinis Europos aktas apibrėžė, kad subsidiarumo 
principas taikomas aplinkos apsaugos politikoje. 

Mastrichto sutartis reiškė svarbų, esminį žingsnį Europos integraci-
jos raidoje. Vis dėlto Sutartį rengę ES ir valstybių narių politikai supra-
to, kad ji neišsprendė visų problemų ir neapibrėžė būtinų institucinių re-
formų, todėl 1996 m. numatė sušaukti naują Tarpvyriausybinę konfe-
renciją, kuri turėtų parengti naujas ES sutarčių pataisas. Ši konferencija 
buvo sušaukta ir parengta nauja sutartis, kuri gavo Amsterdamo sutarties 
vardą. 

 
 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kokios sąlygos lėmė Mastrichto sutarties sudarymą? 
2. Kodėl Mastrichto sutartis užima išskirtinę vietą Europos integra-

cijos istorijoje? 
3. Apibūdinkite ES ramsčių struktūrą. 
4. Kokios svarbiausios Mastrichto sutarties nuostatos? 
 
Pasvarstykime 
 
Kodėl ES valstybės negali susijungti į federacinį valstybinį junginį? 
Kodėl buvo nustatyta tokia sudėtinga, trijų ramsčių, ES struktūra? 
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5. AMSTERDAMO SUTARTIS 
 
 
1997 m. spalio 2 d. sutartį pasirašė 15-os valstybių įgalioti atstovai: 

Airijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Is-
panijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, 
Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. Ji įsigaliojo 1999 m. gegužės 1 d. 

Sutarties rengėjai ir derybininkai turėjo svarbią užduotį: sukurti po-
litines ir institucines prielaidas, kad ES sugebėtų prisitaikyti prie spar-
čiai kintančios tarptautinės padėties, ekonominės globalizacijos ir jos 
įtakos darbo rinkai, kad galėtų sėkmingai kovoti su terorizmu, tarptauti-
niu nusikalstamumu, narkotikų prekyba, ekologinėmis problemomis ir 
įvairiomis grėsmėmis visuomenės sveikatai.  

 
ES institucijos. Sutartimi nustatomas gerokai dažnesnis naudoji-

mas bendro sprendimo procedūros, kurioje sprendimą kartu priima Ta-
ryba ir Europos Parlamentas. Bendro sprendimo procedūra dažniausiai 
taikoma sprendimų priėmimo procedūra įvairiose ES veiklos srityse, to-
dėl dar labiau išaugo Europos Parlamento vaidmuo. Nustatyta, kad Eu-
ropos Parlamento narių skaičius neturi viršyti 700. 

Kvalifikuotos daugumos balsavimas Taryboje išplėstas į daugelį 
naujų sričių.  

Numatyta, kad Komisijos pirmininko kandidatūrai turi pritarti Eu-
ropos Parlamentas. Savo ruožtu Komisijos pirmininkui suteikta daugiau 
galių formuojant Komisijos sudėtį: Komisijos nariai siūlomi bendru 
pirmininko sutarimu. Jis taip pat įgijo teisę savo nuožiūra nustatyti Ko-
misijos veiklos gaires, paskirstyti nariams veiklos sritis ir keisti jas ka-
dencijos metu. Jam suteikta daugiau galių nustatant Komisijos veiklos 
gaires.  

Teisingumo Teismui pavesta užtikrinti, kad būtų ginamos pagrindi-
nės žmogaus teisės, o jo kompetencija išplėsta į tokias sritis kaip imig-
racija, prieglobstis, vizos ir sienos kirtimas (tai susiję su šių sričių perkė-
limu iš trečiojo ES ramsčio į pirmąjį).  

Sustiprintas Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
teto ir Regionų komiteto vaidmuo. 
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Numatyta glaudesnio bendradarbiavimo galimybė ir sudarytos są-
lygos valstybėms, kurios nutarusios vykdyti spartesnę integraciją, to im-
tis nelaukiant visų valstybių narių apsisprendimo7. 

 
Laisvė, saugumas ir teisingumas. Buvusio trečiojo ES ramsčio, 

Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse, dalis veiklos 
sričių perduota Europos Bendrijai (pirmajam ramsčiui). Tai vizų, prie-
globsčio, imigracijos, pabėgėlių, išorinės sienų kontrolės klausimai, 
bendradarbiavimas civilinės teisės klausimais. Perkėlimas į trečiąjį ES 
ramstį reiškia, kad šios veiklos sritys tampa viršvalstybinėmis, jos pri-
skiriamos ES institucijų kompetencijai. 

Į ES teisinę sistemą įtraukta Šengeno sutartis (žr. 10 langelį). Lais-
vas asmenų judėjimas užtikrinamas 13-oje iš 15-os ES valstybių (Airijai 
ir Jungtinei Karalystei suteiktos nuolatinės išimtys). 

Sutartis įpareigoja Tarybą imtis veiksmų užkertant kelią diskrimi-
nacijai lyties, rasės, tautybės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, 
lytinės orientacijos pagrindu, užtikrinti asmeninių duomenų saugumą. 

Sutartimi apibrėžiamas policijos ir teismų bendradarbiavimas, kuris 
priskiriamas trečiajam ramsčiui. Šis ramstis gavo naują pavadinimą – 
Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Čia nu-
statomos bendros priemonės kovoti su organizuotu nusikalstamumu, 
terorizmu, neteisėtu žmonių gabenimu, nusikaltimais padarytais vai-
kams, narkotikų ir ginklų kontrabanda, korupcija ir apgavystėmis. 

Nustatyta sankcijų įvedimo procedūra valstybėms, pažeidusioms 
svarbiausius principus, kurių pagrindu įkurta ES. Tokie principai yra 
laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, 
teisinė valstybė. Taryba tokiu atveju gali sustabdyti kai kurias valstybės 
teises, pavyzdžiui, teisę balsuoti Taryboje.  

 

                                                 

7 Plačiau glaudesnis bendradarbiavimas pristatomas skyriuje „Diferencijuota inte-
gracija“. 
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2 paveikslas. Europos Sąjungos ramsčių struktūra nuo 2003 m.  
(1999 m. Amsterdamo sutartimi pakeitus trečiojo ramsčio pobūdį ir  

2002 m. nustojus galioti Europos anglių ir plieno bendrijos sutarčiai) 
 
 

ES ir piliečiai. Amsterdamo sutartis suteikė ES piliečiams vieną 
papildomą teisę – teisę kiekvienam ES piliečiui raštu kreiptis į Europos 
Parlamentą, Tarybą, Komisiją, Teisingumo Teismą, Audito Rūmus, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, Regionų komitetą ir Om-
budsmeną, ir gauti atsakymą savos šalies valstybine kalba. 

Susitarimas dėl socialinės politikos įtrauktas į pagrindinį EB stei-
gimo sutarties tekstą, be to, jis pradėtas taikyti ir Jungtinei Karalystei. 
Atitinkamas susitarimas buvo pridėtas kaip protokolas prie Mastrichto 
sutarties, tačiau Jungtinė Karalystė tuo metu jo nepasirašė. Be to, buvo 
paryškintos kai kurios socialinės politikos nuostatos, ypač dėl lygių ga-
limybių ir socialinės atskirties. Sutartis nurodo, kokias socialines teises 
valstybės narės laiko pagrindinėmis. Šios teisės daugiausia susijusios su 
užimtumu, tinkamomis gyvenimo ir darbo sąlygomis, socialine apsauga, 
socialiniu dialogu, rūpinamasi kova su atskirtimi. 

Sutartyje labiau išryškinamos bendros valstybių narių nuostatos dėl 
gyvenimo aplinkos kokybės, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių. 

 
Užsienio ir saugumo politika. Sutartis numatė didesnį valstybių na-

rių bendradarbiavimą siekiant Bendrosios užsienio ir saugumo politikos 

Europos Sąjunga

Pirmasis 
ramstis 

 
 

Europos 
Bendrijos:
Europos 
Bendrija, 

Euratomas 
 

Trečiasis 
ramstis 

 
 

Policijos ir 
teisminis 

bendradar-
biavimas 
baudžia-
mosiose 
bylose 

 

Antrasis 
ramstis 

 
 

Bendra 
užsienio ir 
saugumo 
politika 
(BUSP) 
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(BUSP). Buvo sukurta nauja BUSP priemonė, bendroji strategija, kurią 
tam tikru užsienio politikos klausimu nustato Europos Vadovų Taryba.  

 
 

10 langelis 
Šengeno sutartis 
 

Šengeno sutartis yra Europos valstybių susitarimas atsisakyti tarpu-
savio sienų kontrolės ir įgyvendinti laisvą asmenų judėjimą. Kartu nu-
statomos bendros taisyklės, kertantiems išorinę sieną. 

1985 m. Sutartį Šengene8 pasirašė Belgija, Liuksemburgas, Nyder-
landai, Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika. Sutarties inicia-
toriai buvo Vokietijos kancleris Helmutas Kohlis ir Prancūzijos prezi-
dentas François Mitterand’as.  

 

1990 m. tos pačios valstybės pasirašė Šengeno konvenciją dėl Šen-
geno sutarties įgyvendinimo (įsigaliojo 1995 m.). 

 

1990 m. prie Sutarties prisijungė Italija, 1991 m. Ispanija ir Portu-
galija, 1992 m. Graikija, 1995 m. Austrija, 1996 m. Danija, Suomija, 
Švedija, Norvegija ir Islandija. 

1999 m. pagal Amsterdamo sutartį Šengeno sutartis tapo Bendrijos 
teisyno dalimi. Sutartyje nedalyvauja ES narės Airija ir Jungtinė Kara-
lystė – joms suteiktos pastovios išimtys. Tačiau naujos ES valstybės na-
rės Šengeno sutartį turi priimti be išlygų. 

Šengeno informacijos sistema sudaro sąlygas tarp valstybių narių 
keistis informacija apie įtartinus ar nepageidaujamus asmenis, vogtus 
automobilius ir padirbtus pinigus. 

2007 m. į Šengeno erdvę įstojo 9 valstybės: Čekija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. 2008 m. Švei-
carija tapo 25-ąja valstybe, prisijungusia prie šios sutarties. Lichtenštei-
nas prie jos turėtų prisijungti 2009 m. Kipras, Bulgarija ir Rumunija taip 
pat rengiasi šiam žingsniui. 

 
 

 

 

Įkurta vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politi-
kai pareigybė9. Įgaliotinis kartu užima ir Tarybos bei Vakarų Europos 
Sąjungos generalinio sekretoriaus pareigas. Tarptautinėje arenoje ES at-

                                                 

8 Šengenas yra Liuksemburgo kaimas, turintis kelis šimtus gyventojų, įsikūręs 
netoli sienos su Vokietija ir Prancūzija. 

9 Nuo 1999 m. šį postą užima Javieras Solana (2004 m. perrinktas antrajai penkerių 
metų kadencijai).  
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stovaujama Taryboje pirmininkaujančios valstybės, Komisijos ir vyriau-
siojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai. 

Tarybos sekretoriate įkurtas Politikos planavimo ir greitojo reaga-
vimo padalinys, kuris vykdo bendrą ES valstybių narių tarptautinių įvy-
kių analizę ir numato jų pasekmes. 

Vadinamosios Petersbergo užduotys10 buvo įtrauktos į ES sutartį, 
tai yra buvo sudarytos sąlygos ES vykdyti humanitarines ir gelbėjimo 
operacijas, dalyvauti taikos palaikymo operacijose ir panaudoti kovinius 
dalinius krizių valdymo ir taikos įvedimo operacijose. 

Amsterdamo sutartis sudaro prielaidas bendrai gynybos politikai ir 
Vakarų Europos Sąjungos integracijai į ES. Tačiau dėl abiejų šių prie-
monių lemiamas žodis priklauso Europos Vadovų Tarybai. 

 
Amsterdamo sutarties reikšmė. Amsterdamo sutartis pateikė ne-

mažai naujovių, tačiau joje nepavyko įvykdyti svarbiausios užduoties: 
atlikti institucijų pertvarkos, kad jos galėtų sėkmingai veikti priėmus į 
ES didelį naujų narių būrį. Kai kurių institucijų veikla buvo pritaikyta 
mažesniam valstybių narių skaičiui ir su problemomis susiduriama ES 
esant jau 15 narių. Tačiau darėsi vis labiau aišku, kad valstybių narių 
skaičius netolimoje ateityje gali padidėti iki 27.  

Sutartis numatė, kad ES institucinė sandara turi būti peržiūrėta dar 
vienoje Tarpvyriausybinėje konferencijoje, kuri būtų surengta iki tol, 
kol ES valstybių narių skaičius viršys 20.  

 
Savikontrolės klausimai 
 

1. Kokios svarbiausios Amsterdamo sutarties nuostatos? 
2. Kas yra kvalifikuotos daugumos balsavimas Taryboje? 
3. Kokią naudą valstybėms teikia dalyvavimas Šengeno sutartyje? 
4. Apibūdinkite ES sprendimų priėmimo procedūras ir valdymo 

metodus. 
 
Pasvarstykime 
 

Kodėl buvo būtina institucijų reforma didėjant ES narių skaičiui? 

                                                 

10 Šias užduotis suformulavo Vakarų Europos Sąjungos Taryba 1992 m. Peters-
berge (tuometinės Vokietijos sostinės Bonos priemiestyje).  
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6. NICOS SUTARTIS 
 
 
2001 m. vasario 26 d sutartį Nicoje (Prancūzija) pasirašė 15-os 

valstybių atstovai: Airijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Jungtinės Kara-
lystės, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portu-
galijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. Ji įsigaliojo 2003 
m. vasario 1 d. Svarbiausias sutarties tikslas – įvykdyti ES institucijų re-
formą, kuri buvo būtina ruošiantis ES plėtrai. Tarpvyriausybinė konfe-
rencija, kuri rengė sutartį, turėjo aiškų tikslą atlikti pataisas dėl Komisi-
jos dydžio ir sudėties, dėl valstybėms tenkančio balsų skaičiaus Tarybo-
je, dėl kvalifikuotos daugumos balsavimo Taryboje išplėtimo į naujas 
sritis, dėl glaudesnio valstybių narių grupės bendradarbiavimo. 

Teko ilgokai laukti, kol Nicos sutartis įsigalios, nes 2001 m. birže-
lio 7 d. surengus referendumą dėl Sutarties Airijoje, šios šalies rinkėjai 
ją atmetė. Sutarčiai buvo pritarta po antrojo referendumo, kuris sureng-
tas 2002 m. spalio 19 d. 

 
Institucijų reforma. Vienas iš Nicos sutarties tikslų buvo balsų, 

tenkančių vienai valstybei Taryboje, skaičiaus peržiūrėjimas. Egzistavu-
si sistema buvo palanki nedidelį gyventojų skaičių turinčioms valsty-
bėms. Kilo nuogąstavimų, kad į ES priėmus daug naujų narių, kurios tu-
ri nedidelį gyventojų skaičių, balsuojant bus labai pažeistos atstovavimo 
proporcijos. Nicos sutartis pakeitė balsų skaičių daugiau gyventojų tu-
rinčių valstybių naudai, tačiau mažosios valstybės vis vien tam pačiam 
gyventojų skaičiui išlaikė didesnį balsų skaičių (žr. 1 lentelę).  

Kvalifikuotos daugumos balsavimu Taryboje vertinami trys ele-
mentai: balsų skaičius, gyventojų skaičius ir valstybių skaičius. Nicos 
sutartis numatė, kad valstybės narės prašymu turi būti skaičiuojama, 
kiek procentų ES gyventojų atstovauja už vieną ar kitą sprendimą bal-
suojančios valstybės. Kad sprendimas būtų priimtas, šios valstybės turi 
atstovauti bent 62 proc. ES gyventojų. Nicos sutartis paliko anksčiau ga-
liojusią nuostatą, jog sprendimas įsigalioja tik tuo atveju, jei už jį bal-
suoja dauguma valstybių. Be to, valstybės, bendrai turinčios 91 balsą, 
gali sudaryti sprendimą blokuojančią mažumos koaliciją.  
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1 lentelė. Balsų pasiskirstymas tarp valstybių Taryboje pagal Nicos sutartį 
 

Valstybė narė 

Balsų skai-

čius iki  

Nicos  

sutarties 

Balsų skai-

čius pagal 

Nicos  

sutartį 

Gyventojų 

skaičius 

(mln.) 

Pagal Nicos su-

tartį vienam bal-

sui tenkantis gy-

ventojų skaičius 

(mln.) 

Vokietija 10 29 82,2 2,83 
Jungtinė Karalystė 10 29 59,6 2,05 
Prancūzija 10 29 58,7 2,02 
Italija 10 29 57,7 1,99 
Ispanija 8 27 39,4 1,46 
Lenkija - 27 38,7 1,43 
Rumunija - 14 22,5 1,60 
Nyderlandai 5 13 15,9 1,22 
Graikija 5 12 10,5 0,88 
Čekija - 12 10,3 0,86 
Belgija 5 12 10,2 0,85 
Vengrija - 12 10,0 0,83 
Portugalija 5 12 10,0 0,83 
Švedija 4 10 8,9 0,89 
Bulgarija - 10 8,2 0,82 
Austrija 4 10 8,1 0,81 
Slovakija - 7 5,4 0,77 
Danija 3 7 5,3 0,76 
Suomija 3 7 5,2 0,74 
Airija 3 7 3,8 0,54 
Lietuva - 7 3,7 0,53 
Latvija - 4 2,4 0,60 
Slovėnija - 4 2,0 0,50 
Estija - 4 1,4 0,35 
Kipras - 4 0,8 0,20 
Liuksemburgas 2 4 0,4 0,10 
Malta - 3 0,4 0,13 
Iš viso 87 345 481,7 XXX 
Kvalifikuota dauguma 62 255 XXX XXX 
Blokuojanti mažuma 26 91 XXX XXX 

 

Šaltinis: Bomberg E., Cram L., Martin D. “The EU’s Institutions”, Bomberg 
E., Stubb A. (eds.) The European Union: How Does It Work? Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 
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Kvalifikuotos daugumos balsavimas išplėstas į beveik 30 naujų sri-
čių. Kvalifikuota balsų dauguma priimami sprendimai dėl Komisijos na-
rių, Tarybos generalinio sekretoriaus ir ES bendrosios užsienio ir sau-
gumo politikos įgaliotinio skyrimo, dėl daugelio priemonių, susijusių su 
vizomis, prieglobsčio teikimu ir imigracija, dėl pramonės politikos, dėl 
struktūrinių fondų vykdant ekonominę ir socialinės sanglaudos politiką. 

Sutartis nustatė, kad kiekviena valstybė į Komisiją deleguoja po 
vieną narį (iki tol 10 iš 15 valstybių delegavo po vieną narį, 5 didžiosios 
valstybės – po du narius). Kai ES šalių skaičius pasieks 27, kitos kaden-
cijos Komisijos narių skaičius turi būti sumažintas, o Komisijos nariai 
deleguojami rotacijos tarp valstybių būdu laikantis valstybių lygybės 
principo. 

Pakeista Komisijos pirmininko skyrimo tvarka: Taryba11 Komisijos 
pirmininką nominuoja kvalifikuotos daugumos balsavimu (iki tol turėjo 
būti balsuojama vienbalsiai). Komisijos pirmininkas patvirtinamas Eu-
ropos Parlamento. 

Valstybės narės sudaro kitų numatomų Komisijos narių sąrašą ir 
Taryba kvalifikuotos daugumos balsavimu ir bendru sutarimu su nomi-
nuotu pirmininku šį sąrašą patvirtina. Po to dėl viso Komisijos narių ka-
bineto (bet ne dėl atskirų jo narių) balsuoja Europos Parlamentas ir ga-
liausiai Komisiją paskiria Taryba kvalifikuotos daugumos balsavimu.  

Reformavus Teisingumo Teismo veiklą, jį sudaro po vieną teisėją iš 
kiekvienos valstybės narės, o Pirmosios instancijos teismą sudaro bent 
po vieną teisėją iš kiekvienos valstybės narės. Sutartis išplėtė abiejų tei-
smų kompetenciją. Numatyta galimybė į Teisingumo Teismą kreiptis 
Europos Parlamentui. 

Sutartis nustatė, kad Europos Parlamento narių skaičius neturi vir-
šyti 732. Daugiau narių gali būti tik laikinai, priėmus naują narę Parla-
mento kadencijos metu. Nicos sutarties nustatytas Europos Parlamento 
narių pasiskirstymas pagal valstybes pateiktas 3 lentelėje. 

Pagal Sutartį nustatytas naujas vietų pasiskirstymas tarp valstybių 
narių Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (įkurtame Romos sutar-
timi), kurį sudaro ekonominių ir socialinių grupių atstovai, bei Regionų 
komitete (įkurtame Mastrichto sutartimi), kuriame atstovaujama regio-
ninei ir vietos valdžiai. 

                                                 

11 Nominuojant Komisijos pirmininką į Tarybos sudėtį įeina valstybių arba vyriau-
sybių vadovai. 
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2 lentelė. Vietų pasiskirstymas tarp ES valstybių narių Ekonomikos ir  
                socialinių reikalų komitete bei Regionų komitete 

 

Valstybė narė 
Vietos Ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitete, Regionų komitete 

Vokietija 24 
Jungtinė Karalystė 24 
Prancūzija 24 
Italija 24 
Ispanija 21 
Lenkija 21 
Rumunija 15 
Nyderlandai 12 
Graikija 12 
Čekija 12 
Belgija 12 
Vengrija 12 
Portugalija 12 
Švedija 12 
Bulgarija 12 
Austrija 12 
Slovakija 9 
Danija 9 
Suomija 9 
Airija 9 
Lietuva 9 
Latvija 7 
Slovėnija 7 
Estija 7 
Kipras 6 
Liuksemburgas 6 
Malta 5 
Iš viso 344 

 
 

Sutartyje patikslintos Amsterdamo sutarties nuostatos dėl glaudes-
nio bendradarbiavimo (angl. closer co-operation) – galimybės dėl atski-
rų veiklos sričių tartis ne visoms ES narėms, o grupei valstybių, kurios 
yra pasirengusios glaudesnei integracijai. Nicos sutartyje vartojamas ter-
minas „tvirtesnis bendradarbiavimas“ (angl. enhanced co-operation). 
Šiame bendradarbiavime gali dalyvauti ne mažiau kaip aštuonios vals-
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tybės (vietoj buvusios daugumos), panaikinama atskiros valstybės veto 
teisė. 

Pagal sutartį ES valstybių narių skaičiui pasiekus 18, visi Europos 
Vadovų Tarybos posėdžiai turi būti rengiami Briuselyje. 

 

Pagrindinės teisės. Amsterdamo sutartis numatė sankcijas valsty-
bėms, kurios pažeidinėja žmogaus teises ir pagrindines laisves. Nicos 
sutartis žengė dar toliau ir nustatė prevencinį mechanizmą, vadinamąją 
„geltonosios kortelės“ procedūrą. Pasiūlius trečdaliui valstybių narių, 
Europos Parlamentui arba Komisijai, Taryba, balsuojant „už“ ne mažiau 
kaip keturiems penktadaliams jos narių ir gavus Europos Parlamento 
pritarimą, gali konstatuoti, kad yra akivaizdi rizika valstybei narei pa-
žeisti pagrindines teises. Tokiu atveju Taryba pateikia šiai valstybei ati-
tinkamas rekomendacijas. 

 

Bendroji užsienio ir saugumo politika. Amsterdamo sutartyje bu-
vo kalbama apie ES bendros gynybos politikos ir Vakarų Europos Są-
jungos integracijos į ES galimybę. Nicos sutartis panaikina straipsnius 
dėl ES ir Vakarų Europos Sąjungos ryšių, o šios organizacijos krizių 
valdymo funkciją priskiria ES.  

Politikos komitetas pervadinamas į Politikos ir saugumo komitetą, 
jam suteikiami nauji įgaliojimai. Sutartis padidina šio nuolat veikiančio 
ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos, įskaitant saugumo ir gy-
nybos politiką, organo vaidmenį. Taryba jam gali suteikti įgaliojimus 
konkrečioje krizės valdymo operacijoje, kad būtų užtikrinta politinė 
operacijos vykdymo kontrolė ir strateginė kryptis. 

 

Eurojustas. Įkuriamas Eurojustas, Europos teisinio bendradarbia-
vimo padalinys, kurio užduotis yra koordinuoti nacionalinių prokuratū-
ros organų veiklą, įgyvendinant ES tikslus teisingumo ir vidaus reikalų 
srityje. 

 

Nicos sutarties reikšmė. Plačiai pripažįstama, kad Nicos sutartis 
išsprendė svarbiausią jai keltą užduotį, sudarė sąlygas ES plėtrai: išsi-
plėtusios iki 27 valstybių ES institucijos gali funkcionuoti nepatekda-
mos į paralyžių. Vis dėlto Nicos sutartis kritikuojama dėl daugelio dali-
nių sprendimų. Kvalifikuotos daugumos balsavimas išplėstas į naujas 
sritis, tačiau sprendimų priėmimo reikalavimai nepalengvėjo, be to, atsi-
rado galimybė bet kuriai valstybei reikalauti patikrinti, ar sprendimą re-
mia valstybės, kuriose gyvena 62 proc. visų ES gyventojų. Sutarta, kad 
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Komisijos narių skaičius bus mažesnis nei valstybių narių skaičius, ta-
čiau Komisijos narių, atstovaujančių valstybėms, rotacijos sistema liko 
nenustatyta. 

Nicos sutartį rengę politikai suvokė, kad Sutartis neišsprendžia visų 
besiplečiančios ES institucinių ir politikos problemų. Todėl prie Sutar-
ties pridėtas protokolas kvietė plėsti diskusijas dėl ES ateities. Jis numa-
tė, kad 2004 m. turi būti sušaukta nauja tarpvyriausybinė konferencija. 

 
 

11 langelis 
Tony’s Blairas apie ES tarpvyriausybiškumą ir  
viršvalstybiškumą 
 

(Tony’s Blairas – Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas 
(1997–2007 m.)) 

Yra siūlomi du priešingi modeliai. Vienas iš jų mato Europą kaip 
laisvosios prekybos erdvę, panašią į NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios 
prekybos sutartis) Šiaurės Amerikoje. Tai modelis, kurį itin mėgsta britų 
konservatoriai. Kitas yra klasikinis federacinis modelis, pagal kurį Europa 
išsirenka Komisijos prezidentą, o Europos Parlamentas tampa tikru įsta-
tymų leidybos organu ir svarbiausiu Europos demokratijos garantu. 

Ribotai integruotos Europos vizija net iš tolo neatitinka lūkesčių, 
kuriuos žmonės sieja su Europa. Tačiau bėda, kad ir požiūris į Europą 
kaip į supervalstybę, kurioje valstybės turi gyventi pagal politiką, domi-
nuojamą viršvalstybinių institucijų, taip pat neatitinka žmonių poreikių. 
(...) 

Niekas neturėtų abejoti: valstybės, tokios kaip Lenkija, kurios taip 
sunkiai kovojo, kad įgyvendintų savo valstybingumą, kurios piliečiai 
praliejo kraują, kad pasiektų šį tikslą, to valstybingumo taip lengvai ne-
atiduos. Mes turime didžiuotis savo skirtingomis kultūromis ir tapaty-
bėmis, savo tautinėmis ypatybėmis. 

Europa – tai Europa laisvų, nepriklausomų suverenių valstybių, ku-
rios nusprendė suvienyti tą suverenumą siekdamos savo interesų ir ben-
drojo gėrio, suprasdamos, kad veikiant išvien galima pasiekti daugiau 
nei pavieniui. ES išliks unikali tarpvyriausybiškumo ir viršvalstybišku-
mo kombinacija. 

Tokia Europa gali pasiekti tokią ekonominę ir politinę jėgą, kad 
taps supergalybė; supergalybė, bet ne supervalstybė. 

 

Šaltinis: Blair T. „Kokios Europos norime?“, Nelsen F. B., Stubb A. (eds.) 
The European Union: Readings on the Theory and Practice of European Integ-

ration. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. 
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Savikontrolės klausimai 
 
1. Kokį svarbiausią tikslą kėlė Nicos sutarties rengėjai? Ar jis buvo 

pasiektas? 
2. Apibūdinkite balsavimą Taryboje. 
3. Kokių problemų nepavyko išspręsti priėmus Nicos sutartį? 
4. Apibūdinkite ES Bendrąją užsienio ir saugumo politiką ir jos rai-

dą. 
 
 
 
Pasvarstykime 
 
Kaip ES subalansuojami didelių ir mažų valstybių interesai? 
Kuris pradas dominuoja ES – tarpvyriausybiškumo ar viršvalstybiš-

kumo? 
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7. LISABONOS SUTARTIES  
    (REFORMŲ SUTARTIES) PROJEKTAS 
 
 
Lisabonos arba Reformų sutartį 27 valstybių narių atstovai pasirašė 

2007 m. gruodžio 13 d. Tai yra ES sutarties pakeitimo ir papildymo su-
tartis. Ji parengta Sutarties dėl Konstitucijos Europai pagrindu po to, kai 
šios sutarties nepavyko priimti, ją referendume atmetus Prancūzijos ir 
Nyderlandų rinkėjams.  

Sutartis dėl Konstitucijos Europai buvo ilgai rengta, dėl jos daug 
diskutuota. 

Dar Nicoje buvo nuspręsta 2004 m. pradėti naują tarpvyriausybinę 
konferenciją. Kad jai būtų geriau pasiruošta, 2001 m. gruodžio 15 d. 
Briuselio priemiestyje Laekene susirinkusi Europos Vadovų Taryba nu-
sprendė sukviesti specialų konventą, gavusį Konvento dėl Europos atei-
ties pavadinimą, kuris turėtų parengti naują ES sutartį. Priimtoje Laeke-
no deklaracijoje buvo suformuluota 60 klausimų ir siūlyta nuodugniai 
aptarti, kaip ES padaryti demokratiškesnę, skaidresnę ir veiksmingesnę. 

Konventas dėl Europos ateities darbą pradėjo 2002 m. vasario 28 d. 
Konvento pirmininku ES valstybių narių sutarimu tapo buvęs Prancūzi-
jos prezidentas Valéry Giscard’as d’Estaingas. Konvento tikslas buvo 
sukurti Europos Konstitucijos projektą. Jo posėdžiai vyko nuo 2002 m. 
kovo iki 2003 m. birželio. Svarbu tai, kad jame lygiomis teisėmis daly-
vavo ir senųjų narių, ir valstybių kandidačių atstovai. Konventas buvo 
sudarytas iš 105 narių: 28 vyriausybių atstovų, 56 nacionalinių parla-
mentų atstovų, 16 Europos Parlamento narių, 2 Komisijos atstovų, Kon-
vento pirmininko ir dviejų jo pavaduotojų. 

Naujoji sutartis buvo rengta ją plačiai aptariant tarp politikų ir vi-
suomenėje, išklausant įvairias nuomones. Tuo naujosios sutarties ren-
gimas skyrėsi nuo ankstesnių sutarčių projektų rengimo, dėl kurių būda-
vo diskutuojama uždarose tarpvyriausybinėse konferencijose. Konven-
tas darbą baigė 2003 m. birželio 10 d. parengęs ir Europos Vadovų Ta-
rybai pateikęs Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą.  

2003 m. spalio mėnesį  prasidėjo nauja tarpvyriausybinė konferen-
cija, skirta patvirtinti Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Ją buvo tikimasi 
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greitai baigti, nes dėl šios sutarties valstybių atstovai buvo diskutavę jau 
ilgiau nei metus. Iš tikrųjų, daugumai Sutarties dėl Konstitucijos Euro-
pai nuostatų tarpvyriausybinė konferencija pritarė, tačiau svarbiausia 
kliūtimi greitai baigti derybas tapo nesutarimai dėl kvalifikuotos dau-
gumos balsavimo Taryboje. Nicos sutartyje įtvirtintos tokio balsavimo 
taisyklės yra santykinai palankios Lenkijai ir Ispanijai, kurios Taryboje 
turi po 27 balsus, nors jų gyventojų skaičius nesiekia 40 mln., o, pavyz-
džiui, Vokietija, kurios gyventojų skaičius viršija 80 mln., turi tik 29 
balsus. Lenkijai ir Ispanijai nesutinkant su naujai siūlomomis balsavimo 
formulėmis derybos užsitęsė. Pataisytam Sutarties projektui tarpvyriau-
sybinė konferencija pritarė 2004 m. birželio 18 d. Sutartis dėl Konstitu-
cijos Europai buvo pasirašyta 2004 m. spalio 29 d. iškilmingos ceremo-
nijos metu tuose pačiuose Romos merijos rūmuose, kuriuose 1957 m. 
pasirašyta Romos sutartis. 

Dauguma valstybių narių šią sutartį ratifikavo, tačiau ją sužlugdė 
2005 m. gegužės 29 d. Prancūzijoje ir 2005 m. birželio 1 d. Nyderlan-
duose vykę referendumai, kuriuose rinkėjai Sutartį atmetė. ES pateko į 
politinę krizę. 

Naujosios sutarties rengimą inicijavo 2007 m. ES pirmininkavusi 
Vokietija. Buvo planuojama, kad visoms valstybėms narėms Sutartį rati-
fikavus, ji turėtų įsigalioti iki naujų Europos Parlamento rinkimų, kurie 
numatomi 2009 m. birželio mėnesį. Tačiau 2008 m. birželio 12 d. Airi-
jos rinkėjams referendume Sutartį atmetus, ES vėl atsidūrė politinėje 
krizėje. 

Lisabonos sutartis panaikintų ES trijų ramsčių struktūrą. ES 
taptų juridiniu asmeniu. Vis dėlto Bendrajai užsienio ir saugumo politi-
kai ir toliau būtų taikomos specialios sprendimų priėmimo procedūros. 

Lisabonos sutartis suteikia daugiau teisių Europos Parlamentui. 
Bendro sprendimo procedūra tampa dominuojančia sprendimų priėmi-
mo procedūra. Vadinasi, Europos Parlamentas įgyja lygias teises su Ta-
ryba priimant 95 proc. sprendimų (kur taikoma ši procedūra). Lygios 
Parlamento ir Tarybos teisės užtikrinamos taip pat įteisinus naująją biu-
džeto valdymo procedūrą – tvirtinant visą biudžetą, o ne tik jo dalį. Pa-
naikinamas išlaidų skirstymas į neprivalomas ir privalomas (skirstant 
pastarąsias iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo daugiau galių turi Tary-
ba). 
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3 lentelė. Europos Parlamento narių pasiskirstymas pagal valstybes 
 

Valstybė narė 
Nicos sutartis 

2001 m. 

Bulgarijos ir Rumuni-

jos priėmimo sutartis 

2005 m. 

Planuojama priė-

mus Lisabonos  

sutartį 

Vokietija 99 99 96 
Jungtinė Karalystė 78 72 73 
Prancūzija 78 72 74 
Italija 78 72 73 
Ispanija 54 50 54 
Lenkija 54 50 51 
Rumunija 35 33 33 
Nyderlandai 27 25 26 
Graikija 24 22 22 
Čekija 24 22 22 
Belgija 24 22 22 
Vengrija 24 22 22 
Portugalija 24 22 22 
Švedija 19 18 20 
Bulgarija 18 17 18 
Austrija 18 17 19 
Slovakija 14 13 13 
Danija 14 13 13 
Suomija 14 13 13 
Airija 13 12 12 
Lietuva 13 12 12 
Latvija 9 8 9 
Slovėnija 7 7 8 
Estija 6 6 6 
Kipras 6 6 6 
Liuksemburgas 6 6 6 
Malta 5 5 6 
Iš viso 785 736 750 ir Europos  

Parlamento  
pirmininkas 

 
 

Pastaba: Pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamento narių skaičius yra 
750. Europos Parlamento pirmininkas į bendrą parlamentarų skaičių neskai-
čiuojamas. 
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Pagal naująjį susitarimą Europos Parlamentas turi 750 narių ir Par-
lamento pirmininką. (Nicos sutartis nustatė, kad Europos Parlamento na-
rių skaičius priėmus Bulgariją ir Rumuniją padidėja iki 785, tačiau po 
kitų rinkimų yra 732; jis iki 736 padidintas Bulgarijos ir Rumunijos pri-
ėmimo sutartimi). Lisabonos sutartis nurodo, kad vienai valstybei tenka 
nuo 6 iki 96 vietų, o galutinį jų pasiskirstymą tarp valstybių nustato Eu-
ropos Vadovų Taryba balsuodama vienbalsiai pagal Europos Parlamen-
to pasiūlymą (šiam pasiūlymui būtina Europos Parlamento pritarimo 
procedūra). Yra sutarta dėl vietų pasiskirstymo, kuris bus patvirtintas iš-
kart po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis12 (žr. 3 lentelę).  

Komisijos pirmininkas renkamas Europos Parlamente jį sudarančių 
balsų dauguma. Kandidatą Parlamentui siūlo Europos Vadovų Taryba, 
kuri skiria jį kvalifikuota balsų dauguma įvertinus Europos Parlamento 
rinkimų rezultatus.  

Nacionaliniams parlamentams suteikiama teisė pareikšti neprita-
rimą ES teisės aktų projektams. Tačiau nepritarimui gali būti tik vienas 
argumentas – įvardytą problemą būtina spręsti nacionaliniu arba regio-
niniu, o ne ES lygmeniu, t. y. nesilaikoma subsidiarumo principo. Be to, 
ES institucijos turi teisę nepaisyti nacionalinių parlamentų prieštaravi-
mo. 

Europos Vadovų Taryba, kuri yra politinių ES sprendimų priė-
mimo forumas, pagal Lisabonos sutartį tampa visaverte ES institucija. 
Sukuriamas naujas jos pirmininko postas. Europos Vadovų Taryba, ku-
rią sudaro valstybių ir vyriausybių vadovai, jį rinks dvejų su puse metų 
kadencijai. 

Taryboje balsavimas kvalifikuota balsų dauguma tampa įprasta 
procedūra. Vienbalsis balsavimas taikomas tik išimtiniais sutartyse nu-
matytais atvejais. Atsisakoma kiekvienai valstybei skiriamo balsų skai-
čiaus. Kad sprendimas būtų priimtas, už jį turi balsuoti 55 proc. valsty-
bių narių dauguma, taip pat sprendimą palaikančiose valstybėse turi gy-
                                                 

12 Jau sutarus dėl 750 vietų Europos Parlamente pasiskirstymo tarp valstybių Italija 
pareiškė protestą dėl, jos nuomone, neteisingo principo, kuris buvo pritaikytas. Jos 
manymu, neteisinga buvo remtis gyventojų, o ne piliečių skaičiumi. Tokiu būdu 
valstybės, tokios kaip Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, kuriose gyvena didelis imigrantų 
skaičius, įgijo pranašumą. Pripažinus, kad Italijos pretenzija pagrįsta, buvo nuspręsta jai 
skirti papildomai vieną vietą ir sulyginti jos narių skaičių su Jungtinės Karalystės 
europarlamentarų skaičiumi. Nutarta viena vieta padidinant Europos Parlamento vietų 
skaičių Europos Parlamento pirmininko oficialiai neskaičiuoti kaip Europos Parlamento 
nario. 
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venti 65 proc. ES gyventojų. Blokuojančiai mažumai sudaryti reikia 
bent 4 valstybių. Numatyta nauja priemonė, panaši į vadinamąjį „Jani-
nos kompromisą“13, pagal kurią valstybių grupė, net ir nesudaranti blo-
kuojančios mažumos, gali pristabdyti sprendimo priėmimą, o Taryba to-
kiu atveju privalo padaryti viską, kas priklauso jos galioms, kad būtų 
rastas abiems nesutariančioms pusėms priimtinas sprendimas.  

Kai Taryba posėdžiauja kurdama teisės aktus, jos posėdžiai turi būti 
atviri plačiajai visuomenei. 

Sumažinamas Europos Komisijos narių skaičius. Nustatoma, kad 
nuo 2014 m. savo narį turės tik du trečdaliai valstybių (jei valstybių na-
rių skaičius bus 27, Komisija turės 18 narių). Valstybės deleguos savo 
atstovus rotacijos tvarka, laikantis valstybių narių lygybės principo. 
Komisijos narių skaičius gali būti pakeistas Europos Vadovų Tarybos 
sprendimu balsavus vienbalsiai. Didinami Komisijos pirmininko įgalio-
jimai – jis įgyja teisę atleisti Komisijos narį. 

Sudvejinamos vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir sau-
gumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigos. Tuo 
siekiama užtikrinti ES išorės veiksmų nuoseklumą. Numatoma, kad pa-
reigūną skirs Europos Vadovų Taryba Komisijos pirmininko pritarimu. 
Šis pareigūnas pirmininkaus reguliariuose valstybių narių užsienio rei-
kalų ministrų posėdžiuose („užsienio reikalų taryboje“). 

Įkuriama Europos išorės veiksmų tarnyba, kurią sudaro Tarybos, 
Komisijos ir nacionalinių diplomatijos tarnybų pareigūnai. 

Gynybos srityje atitinkamų pajėgumų turinčios valstybės narės 
įgyja galimybę plėtoti struktūrizuotą bendradarbiavimą, galintį tapti 
bendra gynybos sistema. Įrašomas solidarumo punktas: jeigu valstybė 
narė patiria ginkluotą agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės jai 
kuo galėdamos visapusiškai padeda. 

Panaikinus ES ramsčių struktūrą, laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvė įtraukiama į Bendrijos kompetenciją. Tuo pačiu čia pradeda ga-
lioti bendro sprendimo procedūra ir kvalifikuotos daugumos balsavimas 
Taryboje. Kai kuriais atvejais – policijos bendradarbiavimo, baudžiamo-
sios teisės ir administracinio bendradarbiavimo srityse – išlieka galimy-

                                                 

13 Janinos kompromisas pasiektas 1994 m. Janinoje (Graikija) neoficialiame ES 
valstybių užsienio reikalų ministrų susitikime. Juo stengtasi išvengti blokuojančios 
mažumos pokyčio didelių valstybių nenaudai po eilinės ES plėtros. Janinos kompro-
misas neteko galios priėmus Nicos sutartį. 
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bė teisės aktus inicijuoti ne mažiau kaip ketvirtadaliui valstybių narių 
(paprastai tokią teisę turi tik Komisija).  

Teisingumo Teismo jurisdikcija išplečiama – ji apima visą ES 
veiklą, išskyrus Bendrąją užsienio ir saugumo politiką.  

Tvirtesniame bendradarbiavime dalyvaujančių valstybių skaičius 
padidinamas nuo 8 iki 9. Tokį bendradarbiavimą visais atvejais turi už-
tikrinti Europos Parlamentas. Lisabonos sutartis patvirtina ankstesnių 
sutarčių nuostatas, kad tvirtesnio bendradarbiavimo siekis turi būti to-
lesnis ES tikslų įtvirtinimas, jos interesų gynimas ir integracijos proceso 
skatinimas. Susikūrusiai spartesnės integracijos grupei priimant spren-
dimus, diskusijose dalyvauti turi teisę visos ES narės, tačiau balsuoja tik 
grupės dalyvės.  

Sustiprinama dalyvavimo demokratija, numatoma piliečių iniciaty-
vos teisė: milijonas ES piliečių gali prašyti Komisiją imtis iniciatyvos 
konkrečioje srityje.  

Sutartyje atsiranda straipsnis, kuris apibrėžia išstojimo iš ES tvar-
ką. Tam būtinas Europos Parlamento pritarimas. 

Pagrindinių teisių chartija tampa teisiškai privaloma ES instituci-
joms ir valstybėms narėms, įgyvendinančioms ES teisę. Protokole nu-
matytos išimtys Jungtinei Karalystei ir Lenkijai dėl Teisingumo Teismo 
ir nacionalinių teismų jurisdikcijos spręsti apie Chartijoje numatytų tei-
sių apsaugą. 

Nustatomi nauji teisiniai pagrindai energetikos, patentų, turizmo, 
sporto, kosmoso ir administracinio bendradarbiavimo srityse, o aplinko-
saugos politika papildyta nurodant klimato kaitą. 

 
 
 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Apibūdinkite padėtį, kuri susidarė ratifikuojant Lisabonos sutartį. 
2. Kokias naujoves numato Lisabonos sutarties projektas? 
3. Kokias naujas teises įgytų valstybės narės priėmus Lisabonos su-

tartį? 
4. Kokią ES raidą Lisabonos sutartis brėžia tarpvyriausybiškumo ir 

viršvalstybiškumo, demokratijos stiprinimo požiūriu?  
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Pasvarstykime 
 
Kokios giliosios priežastys lėmė ES politinę krizę, kuri kilo po to, 

kai nepavyko ratifikuoti Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Lisabonos 
sutarties? 
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8. ES PLĖTRA 
 
 
Per prabėgusį pusę amžiaus Europos integracija vis gilėjo, o kartu į 

Bendriją buvo priimamos vis naujos narės. Šie du procesai vyko vienu 
metu, vienas kitą veikdami ir papildydami. Prieš 50 m. Bendriją sudarė 
6 valstybės, kuriose buvo mažiau kaip 200 mln. gyventojų, šiuo metu – 
27 valstybės ir beveik 500 mln. gyventojų. Dabar ES yra didžiausia 
ekonominė zona pasaulyje. Šio proceso metu didėjo Europos saugumas, 
gerovė, konkurencingumas, pasaulinė įtaka.  

 
 

 
12 langelis 
Bendrijos plėtros etapai 
 
Valstybės steigėjos (1958 m.) – Belgija, Italija, Liuksemburgas, 

Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija. 
Pirmasis plėtros etapas (1973 m.) – Airija, Danija, Jungtinė Kara-

lystė. 
Antrasis plėtros etapas (1981 m.) – Graikija. 
Trečiasis plėtros etapas (1986 m.) – Ispanija, Portugalija. 
Ketvirtasis plėtros etapas (1995 m.) – Austrija, Suomija, Švedija. 
Penktasis plėtros etapas (2004 m.) – Estija, Čekija, Kipras, Latvi-

ja, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.  
Šeštasis plėtros etapas (2007 m.) – Bulgarija, Rumunija. 
 

 
 
Nuo 1950 m. Europos integracijos procese dalyvavo vis daugiau 

valstybių (4 lentelė, 12 langelis), integracija apėmė vis daugiau sričių. 
Integracija vyko pamažu, žingsnis po žingsnio, o dėl spartesnės integra-
cijos sutariama sudarant naujas sutartis arba jų pakeitimus. Šiuo atveju 
Europos Bendrijų kompetencija išplečiama į naujas sritis, reformuojama 
institucijų veikla, tobulinamas sprendimų priėmimas. Bendrija nuėjo il-
gą kelią nuo 6 iki 27 valstybių. Kad padidėjusi Bendrija galėtų sėkmin-
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gai veikti ir nebūtų paralyžiuotas sprendimų priėmimas, teko reformuoti 
Bendrijos institucinę sąrangą, priderinti ją prie besikeičiančių aplinky-
bių.  

 
 

4 lentelė. Paraiškų įteikimo, derybų pradžios, Stojimo sutarties pasirašymo  
                ir priėmimo į ES datos 
 

Valstybė 
Įteikta  

paraiška 

Pradėtos 

derybos 

Stojimo sutarties 

pasirašymas 

Priėmimo 

data 

Danija 1961 08 09 - - - 
 1967 05 1970 06 30 1972 01 22 1973 01 01 
Airija 1961 07 31 - - - 
 1967 05 1970 06 30 1972 01 22 1973 01 01 
Jungt. Karalystė 1961 08 09 - - - 
 1967 05 11 1970 06 30 1972 01 22 1973 01 01 
Norvegija 1962 04 30 - - - 
 1967 05 1970 06 30 1972 01 22 - 
 1992 11 25 1993 04 05 1994 01 22 - 
Graikija 1975 06 12 1976 07 27 1979 05 28 1981 01 01 
Portugalija 1977 03 28 1978 06 06 1985 06 12 1986 01 01 
Ispanija 1977 07 28 1979 02 05 1985 06 12 1986 01 01 
Austrija 1989 07 17 1993 02 01 1994 03 30 1995 01 01 
Suomija 1992 03 18 1993 02 01 1994 03 30 1995 01 01 
Švedija 1991 07 01 1993 02 01 1994 03 30 1995 01 01 
Šveicarija 1992 05 20 - - - 
Čekija 1996 01 17 1998 03 31 2003 04 16 2004 05 01 
Estija 1995 11 27 1998 03 31 2003 04 16 2004 05 01 
Kipras 1990 07 04 1998 03 31 2003 04 16 2004 05 01 
Malta 1990 07 16 2000 02 15 2003 04 16 2004 05 01 
Latvija 1995 10 27 2000 02 15 2003 04 16 2004 05 01 
Lenkija 1994 04 05 1998 03 31 2003 04 16 2004 05 01 
Lietuva 1995 12 12 2000 02 15 2003 04 16 2004 05 01 
Slovakija 1995 06 27 2000 02 15 2003 04 16 2004 05 01 
Slovėnija 1996 06 10 1998 03 31 2003 04 16 2004 05 01 
Vengrija 1994 03 31 1998 03 31 2003 04 16 2004 05 01 
Bulgarija 1995 12 14 2000 02 15 2005 04 25 2007 01 01 
Rumunija 1995 06 22 2000 02 15 2005 04 25 2007 01 01 
Turkija 1987 04 14 - - - 
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Žengiant kiekvieną žingsnį integracijos kryptimi, ES vadovams rei-
kėjo suderinti prieštaravimus, kurie nuolat kėlė ir kelia ginčus. Viena 
vertus, didesnė integracija, viršvalstybiškumo tendencijos visada sulau-
kia didelio atoveiksmio, nes daugelis valstybių nenoriai atsisako dalies 
suvereniteto ir atmeta federacinės Europos idėją. Kita vertus, didesnė 
demokratija ES lygmeniu mažina sprendimų priėmimo efektyvumą. Ga-
lų gale vis aštriau iškyla klausimas, koks yra ES institucijų legitimumas, 
ar ES tikslai ir veiksmai yra suprantami ES piliečių, ar yra jų priimami. 
Tokius klausimus naujai iškėlė referendumai Prancūzijoje ir Nyderlan-
duose, 2005 m. atmetę Sutartį dėl Konstitucijos Europai ir 2008 m. Airi-
jos referendumas, kuriame buvo atmesta Reformų sutartis. 

 
Priėmimo į ES procedūra. Stojimo į ES procedūrą, dar vadinamą 

priėmimo (angl. accession) procesu, apibūdina Bendrijos sutartys. Eu-
ropos Sąjungos sutarties 49-as straipsnis skelbia, kad bet kuri Europos 
valstybė, gerbianti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus, gali pa-
reikšti norą įstoti į Sąjungą ir tapti jos nare. 6 straipsnio 1 dalyje išvar-
dyti principai yra laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir pa-
grindinėms laisvėms, teisinė valstybė. Sutartyje nurodoma, kad paraišką 
tapti ES nare, valstybė turi pateikti Tarybai. Ši priima sprendimą dėl na-
rystės vienbalsiai po konsultacijų su Komisija ir po to, kai narystę pat-
virtina Europos Parlamentas (naudodamas pritarimo procedūrą: reika-
linga absoliuti balsų dauguma nuo parlamento narių skaičiaus). Sutartis 
kalba apie tai, kad stojimo sąlygos ir būtinas valstybės prisitaikymas 
prie Sutarčių, kurių pagrindu įkurta Europos Sąjunga, yra susitarimo ob-
jektas tarp valstybių narių ir pareiškusios norą tapti nare valstybės. Šis 
susitarimas turi būti patvirtintas visų sutartį pasirašančių valstybių pagal 
atitinkamus jų konstitucinius reikalavimus. Taigi stojimo į ES procedūra 
yra tarpvyriausybinis procesas, kuriame dalyvauja norą įstoti pareišku-
sių valstybių ir valstybių narių vyriausybės Taryboje bei Europos Vado-
vų Taryboje, konsultuojantis su Komisija ir Europos Parlamentu. 
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13 langelis 
Acquis communautaire (Bendrijos teisynas) 
 
Acquis prancūziškai reiškia „tai, kas buvo sutarta“, communautaire 

– „bendrijos“. Terminas acquis communautaire (tariama akí komiunotér) 
plačiai vartojamas ES teisėje ir į kitas kalbas dažnai neverčiamas, o 
trumpinant neretai pasakomas tik vienas žodis acquis. Jis reiškia Euro-
pos Bendrijų teisės ir jos taikymo visumą, visas teises ir įsipareigojimus, 
kurie sieja valstybes nares su ES. 

 
 
 
Stojimo į ES procesas apima keletą stadijų (14 langelis). Visų pirma 

norinti įstoti valstybė pateikia formalų prašymą Tarybai. Ši kreipiasi į 
Komisiją, prašydama pateikti nuomonę (angl. opinion, pranc. avis), ar 
valstybė yra pajėgi prisiimti narystės įsipareigojimus. Komisija pasisako 
„už“ arba „prieš“ valstybės priėmimą. Taryba susipažįsta su Komisijos 
nuomone, tačiau nėra jos įpareigojama ir apsispręsdama gali priimti kitą 
poziciją. Jeigu Taryba vieningai balsuodama iš principo pritaria, kad 
valstybė pajėgi priimti įsipareigojimus, ji yra įvardijama kaip būsima 
Bendrijos narė ir įgyja oficialų kandidatės statusą14. Surengiama priė-
mimo konferencija, kurioje inicijuojamos derybos. 

Derybos vyksta dvišalėje tarpvyriausybinėje konferencijoje tarp 
valstybių narių ir valstybių kandidačių. Komisijos vaidmuo šioje konfe-
rencijoje apsiriboja pasiūlymų teikimu.  

Derybų objektas yra kandidatės narystės ES įsipareigojimai. Dera-
masi dėl įsipareigojimų (taisyklių, procedūrų) priėmimo, įgyvendinimo 
ir įsigaliojimo sąlygų bei laiko, tačiau ne dėl paties acquis, kurio nuosta-
tos negali būti keičiamos15. Taigi derybos iš esmės apsiriboja susitarimu 
dėl pereinamųjų laikotarpių, kurių kandidatei reikia ES acquis įgyven-
dinimui arba kurių reikalauja valstybės narės, pavyzdžiui, gindamos sa-

                                                 

14 Angliška sąvoka applicant country kartais verčiama kaip „valstybė kandidatė“, 
tačiau iš tikrųjų ne kiekviena norą pareiškusi įstoti valstybė turi kandidatės statusą. 
Todėl šiame metodiniame leidinyje terminas applicant country verčiamas „norą įstoti 
pareiškusi valstybė“. 

15 Tai galioja ir tais atvejais, kai esamoms valstybėms narėms yra padaryta išimčių, 
pavyzdžiui, dėl dalyvavimo Šengeno sutartyje ar Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.  
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vo vidaus rinką. Derybos vedamos ir dėl naujosios narės įmokų į ES 
biudžetą bei numatomų gauti išmokų iš jo. Kiekvienai kandidatei ES nu-
rodo svarbiausias derybų dėl narystės gaires. Nustatoma, kokias refor-
mas kandidatė turi įvykdyti, ir kaip prisitaikyti ruošdamasi būsimai na-
rystei ES. 

 

 

 
14 langelis 
Plėtros procesas 
 
1. Formalus prašymas tapti ES nare: pateikiamas Europos Vadovų 

Tarybai. 
2. Nuomonė: Taryba prašo Komisijos pateikti nuomonę. Nuomonė 

yra išsamus dokumentas, kuris nušviečia ekonominę ir politinę padėtį 
valstybėje, pateikusioje paraišką, įvertina jos gebėjimus prisiimti narys-
tės įsipareigojimus ir pateikia savo rekomendaciją Tarybai. 

 

3. Priėmimo konferencija: pakvietus pradėti derybas Taryba suk-
viečia priėmimo konferenciją, kurioje dalyvauja norinčių įstoti valstybių 
vyriausybių, Tarybos, Komisijos atstovai. 

4. Derybos: kiekvienas iš 31 acquis communautaire skyriaus yra 
atidaromas, dėl jo deramasi ir, pasiekus sutarimą, laikinai uždaromas. 

5. Susitarimas: uždarius visus skyrius Komisija pateikia rekomen-
daciją Tarybai dėl plėtros. 

6. Patvirtinimas Europos Parlamente: reikalinga absoliuti dauguma. 
7. Ratifikacija: visų ES narių ir kandidatės parlamentuose, kai ku-

riais atvejais – referendumu. 
 
Šaltinis: Glenn J. K. “EU enlargement”, M. Cini (ed.). European Union 

politics. New York: Oxford University Press Inc., 2003, p. 215.  
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15 langelis 
Tradiciniai EB plėtros principai 
 
i) Stojančiosios šalys perima visą ES acquis communautaire (Ben-

drijos teisyną). ES nesuteikia jokių nuolatinių išimčių. 
ii) Oficialios derybos vyksta tik dėl praktinių acquis diegimo sto-

jančiose šalyse klausimų, pavyzdžiui, konkrečios direktyvos perkėlimo 
ir įgyvendinimo grafiko. 

iii) Vykstant deryboms Sąjungoje yra toliau plėtojamas galiojantis 
acquis, dėl to stojimas į ES ir tam tikru atžvilgiu pačios derybos tampa 
taikymu į „judantį taikinį“. 

iv) Problemos, kylančios dėl priėmus naujas nares padidėjusios ES 
įvairovės, yra sprendžiamos ne vykdant fundamentalią ES reformą, bet 
sukuriant naujas politikos priemones, susijusias su jau egzistuojančiomis 
ir jas atkartojančias. 

v) Naujosios narės į ES institucinę struktūrą yra integruojamos 
laipsniškai prisitaikydamos, atlikti reikšmingesnę derybų metu kilusių 
klausimų peržiūrą numatoma po plėtros. 

vi) ES dažniausiai derasi su valstybių, kurių tarpusavio santykiai 
yra glaudūs, grupėmis. 

vii) ES valstybės narės siekia pasinaudoti plėtra savo interesų įgy-
vendinimui ir išnaudoti teisę vetuoti naujų narių priėmimą, susiedamos 
joms svarbius klausimus su naujų narių priėmimu.  

 
Šaltinis: Vilpišauskas R. Derybos dėl narystės Europos Sąjungoje: proce-

sas, veikėjai ir rezultatai. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą: Europos susivieni-

jimas ir Lietuvos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje. Red.: Maniokas K., 
Vilpišauskas R., Žeruolis D. Vilnius: Eugrimas, 2004, p. 58. 

 
 
Derybos vyksta atskirai kiekviename iš ES teisės skyrių. Penktaja-

me ir šeštajame plėtros etapuose buvo deramasi dėl 31 skyriaus (žr. 16 
langelį), nors derantis su kai kuriomis valstybėmis įtraukiami papildomi 
klausimai, pavyzdžiui, derantis dėl narystės su Lietuva itin didelę 
reikšmę turėjo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, taip pat tranzito 
per Kaliningrado sritį klausimai. Baigus derybas dėl vieno ar kito sky-
riaus paskelbta, kad skyrius uždarytas, tačiau, turint omenyje, kad skyrių 
tematika gali būti susipynus ir iškilti naujų klausimų, laikomasi princi-
po, kad nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko. Vadinasi, susita-
rimai nelaikomi galutiniais, kol derybos nėra baigtos. 
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16 langelis 
 
Penktojo ir šeštojo plėtros etapų derybų dėl narystės  
ES skyriai 
 
1. Laisvas prekių judėjimas. 
2. Laisvas asmenų judėjimas. 
3. Laisvė teikti paslaugas. 
4. Laisvas kapitalo judėjimas. 
5. Įmonių teisė. 
6. Konkurencija. 
7. Žemės ūkis. 
8. Žuvininkystė. 
9. Transporto politika. 
10. Mokesčiai. 
11. Ekonominė ir pinigų sąjunga. 
12. Statistika. 
13. Socialinė politika ir užimtumas. 
14. Energetika. 
15. Pramonės politika. 
16. Mažosios ir vidutinės įmonės. 
17. Mokslas ir mokslo tyrimai. 
18. Švietimas ir mokymas. 
19. Telekomunikacijos ir informacinės technologijos. 
20. Kultūra ir audiovizualinė politika. 
21. Regioninė politika ir struktūrinės priemonės. 
22. Aplinka. 
23. Vartotojų ir sveikatos apsauga. 
24. Teisingumas ir vidaus reikalai. 
25. Muitų sąjunga. 
26. Išoriniai santykiai. 
27. Bendroji užsienio ir saugumo politika. 
28. Finansų kontrolė. 
29. Finansinės ir biudžeto nuostatos. 
30. Institucijos. 
31. Kiti klausimai. 
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Savikontrolės klausimai 
 
1. Apibūdinkite ES integracijos procesą.  
2. Kaip ES narių integracija darė įtaką ES plėtrai? Kaip ES plėtra 

paveikė ES narių integraciją? 
3. Kaip pasikeitė EB per pastaruosius 50 m.? 
4. Kokia yra stojimo į ES procedūra? Kokie tradiciniai EB plėtros 

principai? 
 
 
 
Pasvarstykime 
 
Kokie veiksniai yra svarbiausi derybose dėl narystės ES, kas nulė-

mė jų baigtį? 
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9. PIRMASIS PLĖTROS ETAPAS 
 
 
Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė (1973 m.) 
 
Jungtinės Karalystės tarptautinių santykių prioritetai po Antrojo pa-

saulinio karo buvo imperija (nors tuo metu jau byranti) ir besiformuo-
janti Britų Sandrauga, Atlanto sąjunga arba vadinamieji „specialūs san-
tykiai“ su Jungtinėmis Valstijomis ir Vakarų Europa. Iki septintojo de-
šimtmečio pradžios Vakarų Europa buvo laikoma mažiausiai svarbiu 
prioritetu, tad ir galimybė dalyvauti Europos integracijos procese vertin-
ta rezervuotai. Tuometinėms Jungtinės Karalystės vyriausybėms buvo 
nepriimtina mintis, kad stojant į Bendriją tektų atsisakyti dalies savo ša-
lies suvereniteto. Be to, kuriant Europos anglių ir plieno bendriją, Jung-
tinės Karalystės anglių ir plieno gavyba kur kas pranoko Bendrijos vals-
tybių narių produkciją ir Jungtinė Karalystė nenorėjo Bendrijai kuo nors 
įsipareigoti, apriboti savo sprendimų galią šioje srityje. Ši valstybė buvo 
pažengusi branduolinių tyrimų srityje, tad Euratomas jai atrodė kaip įsi-
pareigojimas, kurį priėmus būtų tekę dalintis patyrimu ir galbūt paslap-
timis su silpniau pažengusiomis šalimis. Europos ekonominė bendrija 
Jungtinei Karalystei atrodė patraukliausia, tačiau Bendrijos viršvalstybi-
nio valdymo elementai tuo metu buvo nepriimtini.  

Nepanorusi kartu su šešiomis Europos valstybėmis kurti Europos 
ekonominės bendrijos, Jungtinė Karalystė pamėgino įgyvendinti savo 
laisvosios prekybos planą, pagrįstą išimtinai tarpvyriausybiniais ryšiais. 
1960 m. Stokholme buvo įkurta Europos laisvosios prekybos asociacija 
EFTA (angl. European Free Trade Association), kuri neturėjo organiza-
cinių struktūrų. Šios organizacijos steigėjos buvo Austrija, Danija, Jung-
tinė Karalystė, Norvegija, Portugalija, Švedija ir Šveicarija. Taigi orga-
nizaciją sudarė Vakarų Europos valstybės, tuo metu nepanorusios jung-
tis prie Bendrijos. EFTA pradėjo savo veiklą būdama savotiška Europos 
ekonominės bendrijos konkurentė. Tiesa, verta pažymėti, kad šios aso-
ciacijos veikla neapėmė žemės ūkio. Organizacijos tikslas buvo sukurti 
pramonės prekių laisvosios prekybos erdvę, nors ir neįvedant bendro iš-
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orinio muitų tarifo. Tačiau EFTA veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. 
EFTA narių susitarimai buvo nepakankami, be to, spartesnei prekybos 
plėtrai trukdė tai, kad EFTA valstybės turėjo mažai bendrų sienų. 

 
 
17 langelis 
Europos laisvosios prekybos asociacija EFTA  
 
Įkurta 1960 m. 
Narės steigėjos: Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, 

Portugalija, Švedija, Šveicarija. 
Svarbiausias EFTA tikslas buvo sukurti laisvosios prekybos zoną, 

tačiau, kitaip nei Europos Bendrija (EB), EFTA atmetė viršvalstybišku-
mo idėją. 

Naujos narės: Islandija (1970 m.), Suomija (1986 m.), Lichtenš-
teinas (1991 m.). 

Tapusios ES narėmis, valstybės išstojo iš Asociacijos. 
Dabartinės narės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija. 
1977 m. tarp EFTA valstybių ir EB įsigaliojo laisvosios prekybos 

sutartis. 
1994 m. įsigaliojo EFTA ir EB Europos ekonominės erdvės 

(EEE) susitarimas (prie jo neprisijungė Šveicarija, kurios gyventojai re-
ferendume nepritarė narystei EEE). 

 
 
Be ES valstybių, EEE priklauso Islandija, Lichtenšteinas ir Norve-

gija. EEE narės, net ir nepriklausydamos ES, pripažįsta daugelį ES tei-
sės aktų, tačiau nedalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, Bendrojo-
je žemės ūkio politikoje, Bendrojoje žuvininkystės politikoje, Bendrojo-
je užsienio ir saugumo politikoje, nevykdo bendradarbiavimo teisingu-
mo ir vidaus reikalų srityse. 

Taigi paaiškėjo, kad Jungtinei Karalystei sunkiai sekasi įgyvendinti 
savąjį laisvosios prekybos Europoje planą, nenumačiusį muitų sąjungos, 
o radikalesnius žingsnius žengusios EB ekonominė raida buvo itin spar-
ti. Praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje paaiškėjo ir tai, kad 
Jungtinė Karalystė praranda savo įtaką Tautų Sandraugoje, taigi ši orga-
nizacija jau nebegalėjo būti pakankamu instrumentu užtikrinant britų in-
teresus. Nesėkmė 1956 m. Sueco krizės metu akivaizdžiai atskleidė, kad 
šalis jau nebėra pasaulio įvykius galinti nulemti galybė. Jungtinės Kara-
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lystės ekonominio augimo tempas buvo dvigubai mažesnis nei EB vals-
tybių. Nuo 1958 m. iki 1969 m. realiosios pajamos Jungtinėje Karalystė-
je išaugo 38 proc., o EB vidurkis buvo 75 proc. Šalies politikos ir verslo 
vadovų dauguma, baimindamasi ekonominės atskirties, subrandino min-
tį, kad šalies interesas yra narystė EB. EB plėtros klausimas pirmą kartą 
iškilo 1961 m., kai norą tapti bendrijos narėmis oficialiai pareiškė Jung-
tinė Karalystė, Airija ir Danija, o 1962 m. prie jų prisidėjo Norvegija. 
Penkios EB narės šiai minčiai pritarė, tačiau Jungtinės Karalystės narys-
tę blokavo Prancūzijos prezidentas Charles’is de Gaulle’is. 1963 m. 
spaudos konferencijoje jis išreiškė abejones, ar Jungtinė Karalystė iš tik-
rųjų yra rimtai pasiryžusi pripažinti bendrą muitų tarifą, atsisakyti įpras-
tų Sandraugos prioritetų ir prisiimtų įsipareigojimų sudarant EFTA su-
tartį, nesiekti savo žemės ūkio išskirtinės padėties. Be to, jis teigė, kad 
Jungtinės Karalystės priėmimas nulemtų JAV dominavimą Europos 
kontinente, ir darė prielaidą, jog pati EB neilgai trukus subyrėtų. Taigi 
paaiškėjus, kad Jungtinė Karalystė nebus priimta į EB, savo paraiškas 
atšaukė ir Airija, Danija,  Norvegija.  

1967 m. Jungtinė Karalystė antrą kartą pateikė prašymą priimti į 
EB. Prancūzijos prezidentas vėl pareiškė, kad šios valstybės priėmimas 
reikštų Bendrijos žlugimą, todėl jai teko atsiimti savo prašymą. 

1969 m. Ch. de Gaulle’is paliko Prancūzijos prezidento postą. Tai 
buvo signalas, kad Jungtinei Karalystei atsivėrė galimybė įstoti į EB.  

Airija ir Danija praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje nerodė 
didesnio suinteresuotumo prisijungti prie Bendrijų. Jų ūkyje lemiamą 
reikšmę turėjo žemės ūkis, todėl Europos anglių ir plieno bendrijos ke-
liami tikslai šioms valstybėms neatrodė aktualūs. Be to, abiejų šalių 
ūkiai turėjo stiprius savus ekonominius ir istorinius ryšius: Danija buvo 
susijusi su kitomis Skandinavijos valstybėmis ir su Jungtine Karalyste, o 
Airija – su Jungtine Karalyste. Susikūrus EEB, šios valstybės savo na-
rystę organizacijoje siejo su Jungtinės Karalystės naryste, du kartus pa-
teikė prašymus priimti ir juos atsiėmė kartu su šia valstybe.  

1970 m. prasidėjo naujos derybos su Airija, Danija, Jungtine Kara-
lyste ir Norvegija. Joms svarbiausi klausimai buvo Jungtinės Karalystės 
įnašai į EB biudžetą, dalyvavimas bendrojoje žemės ūkio politikoje, 
Jungtinės Karalystės santykiai su Tautų Sandraugos šalimis. Derybas 
pavyko sėkmingai užbaigti mažiau nei per metus. Derybos su Airija, 
Danija bei Norvegija kėlė mažiau prieštaravimų ir buvo taip pat sėk-
mingai baigtos. 1972 m. pasirašyta keturių valstybių priėmimo į EB su-
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tartis. Vis dėlto Norvegijos piliečiai referendume nepritarė narystei EB, 
tad 1973 m. EB narėmis tapo Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė (šis 
plėtros etapas kartais vadinamas „plėtra į Šiaurę“).  

Pirmasis Bendrijos plėtros etapas narių skaičių padidino nuo 6 iki 9. 
Jis sukūrė tam tikrus iššūkius Bendrijai, buvo priimti nauji instituciniai 
sprendimai. Airija tuo metu buvo gana skurdi valstybė, o Jungtinė Kara-
lystė siekė per regionines programas susigrąžinti dalį pinigų, įneštų į 
Bendrijos biudžetą. Dėl to po pirmosios plėtros bangos didesnis dėme-
sys buvo skiriamas EB regioninei politikai, o 1975 m. įkurtas Europos 
regioninės plėtros fondas.  

Jungtinės Karalystės vyriausybėje konservatorius pakeitus leiboris-
tams, šalis pareikalavo vesti naujas derybas dėl šalies narystės EB sąly-
gų. Derybos truko vienuolika mėnesių ir sukėlė daug aistrų. Jungtinė 
Karalystė pasiekė, kad iš Europos regioninės plėtros fondo šaliai būtų 
skirta 28 proc. dalis, tačiau iš esmės naujosios derybos mažai ką pakeitė. 
Tašką įvairioms dvejonėms ir spekuliacijoms padėjo 1975 m. Jungtinėje 
Karalystėje surengtas referendumas. Jame dalyvavo 64 proc. piliečių, 
tarp jų 67 proc. pasisakė už šalies narystę EB. Leiboristų partija šiuo 
klausimu buvo suskilus, tačiau pagrindinių partijų dauguma parėmė ša-
lies dalyvavimą EB. 

 
 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kodėl ir kaip skyrėsi Jungtinės Karalystės tarptautinių santykių 

prioritetai, lyginant su kitomis Vakarų Europos valstybėmis? 
2. Kokio požiūrio į Europos integraciją pirmaisiais pokario dešimt-

mečiais laikėsi Airija, Danija, Norvegija? 
3. Apibūdinkite organizacijos EFTA vaidmenį. 
4. Apibūdinkite Jungtinės Karalystės santykį su Europos Bendrijo-

mis iki tol, kol ši valstybė tapo Bendrijų nare. 
 
 
Pasvarstykime 
 
Europos integracija prasidėjo kaip Vokietijos ir Prancūzijos sąjun-

ga. Ar šios valstybės išlaiko ES savo dominuojantį vaidmenį?  
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10. ANTRASIS, TREČIASIS IR KETVIRTASIS  
      PLĖTROS ETAPAI 
 
 
Graikija (1981 m.) 
Ispanija ir Portugalija (1986 m.) 
Austrija, Suomija ir Švedija (1995 m.) 
 
Antrasis ir trečiasis plėtros etapai. Graikijos, Ispanijos ir Portuga-

lijos priėmimas buvo Bendrijos plėtra pietų kryptimi. Kandidatuodamos 
stoti į Bendriją šios trys valstybės buvo dar neseniai atsikračiusios dikta-
toriškų režimų ir ekonomiškai silpniau išsivysčiusios, nei EB narės.  

Graikija, lyginant su Vakarų Europos valstybėmis, buvo atsilikusi 
žemės ūkio šalis, turinti savų istorinių, kultūrinių ypatybių, be to, geog-
rafiškai atitolusi nuo Vakarų Europos. Vos įsikūrus EEB Graikija paro-
dė susidomėjimą tapti jos nare, tačiau abi pusės pripažino, jog svarbiau-
sia kliūtis narystei – nepakankamai išsivysčiusi valstybės ekonomika. 
Buvo sutarta dėl pereinamojo laikotarpio, kuris 1962 m. įformintas su-
darius Asociacijos sutartį. Suderinta pozicija, kad Graikija taps visateise 
EEB nare tuomet, kai jos ekonomika įstengs įvykdyti narystės keliamus 
įsipareigojimus. 1967 m. balandžio mėnesį po perversmo valdžią šalyje 
užgrobė kariškiai, ir Graikijos Asociacijos sutartis su EEB buvo įšaldy-
ta. 1974 m. birželio mėnesį kariškiai buvo priversti pasitraukti, kai 
Graikijai nepavyko apginti Turkijos užimtos Kipro dalies.  

Naujoji Graikijos vyriausybė iškart pareiškė, kad jos tikslas – na-
rystė EB, o oficialus prašymas pateiktas 1975 m. Komisija paskelbė 
nuomonę, kad Graikijos ekonomika vis dar nėra pasiruošusi narystei ir 
pasiūlė neapibrėžtos trukmės pasirengimo narystei programą. Atkreiptas 
dėmesys ir į įtemptus šios šalies santykius su Turkija: Graikijai tapus 
Bendrijos nare galėjo kilti Bendrijos ir Turkijos santykių problemų. Vis 
dėlto Taryba atmetė Komisijos pasiūlymą įvertinusi Graikijos argumen-
tus, kad narystė EB pasitarnaus Graikijoje įtvirtinant demokratiją ir su-
stiprins jos ryšius su Vakarų Europa. Derybos dėl narystės su Graikija 
buvo pradėtos 1976 m. liepos mėnesį. Jos baigėsi 1979 m. gegužės mė-
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nesį nustačius pereinamuosius laikotarpius Graikijos dalyvavimo Bend-
rojoje žemės ūkio politikoje, dėl laisvo asmenų judėjimo, regioninės po-
litikos ir biudžeto. 

Ispanijai ir Portugalijai tapti EB narėmis trukdė tai, kad šios valsty-
bės nebuvo demokratinės. Tiesa, tokio formalaus reikalavimo tuo metu 
EB dar nekėlė. EB sutarties 237 straipsnyje tiesiog konstatuojama: „Bet 
kuri Europos valstybė gali pareikšti norą įstoti į Bendriją ir tapti jos na-
re“. Vis dėlto buvo bendras sutarimas, kad narystei demokratinė politinė 
sistema yra būtina. 

1962 m. Ispanija ir Portugalija išreiškė pageidavimą pradėti derybas 
su EB dėl Asociacijos sutarties, o Ispanija neslėpė savo ketinimų ateity-
je tapti Bendrijos nare. Tačiau Bendrijos narės tokią perspektyvą vertino 
atsargiai ir su šiomis valstybėmis tebuvo sudaryti tam tikri prekybiniai 
susitarimai.  

Portugalija demokratijos keliu pasuko 1974 m. po Gvazdikų revo-
liucijos, o Ispanija 1975 m. mirus diktatoriui generolui Frankui. Abi 
valstybės oficialų prašymą tapti EB narėmis pateikė 1977 m. Derybos su 
Portugalija buvo pradėtos 1978 m. birželio mėnesį, su Ispanija – 1979 
m. vasario mėnesį, o oficialiai su abiem šalimis buvo baigtos 1985 m. 
birželio mėnesį. Derybos su šiomis valstybėmis buvo ilgos ir sunkios, su 
Ispanija jos truko net 80 mėn. EB narės baiminosi, kad šių valstybių pri-
ėmimas gali pakenkti Bendrijos ekonomikos raidai, taip pat kilo abejo-
nių, ar valstybės pajėgios prisiimti visus EB narystės įsipareigojimus. 
Derybų metu tuometinės EB narės stengėsi apginti savo ūkio sektorius 
nuo būsimųjų narių konkurencijos, pigesnių žemės ūkio produktų įve-
žimo. Pavyzdžiui, po derybų beveik 85 proc. Portugalijos žemės ūkio 
produkcijos dešimt metų numatyta taikyti Bendrijos muitų tarifus. Tuo-
metinėms senosioms narėms nerimą kėlė ir didelis Ispanijos žvejybos 
laivynas, galimas pigios Ispanijos ir Portugalijos darbo jėgos antplūdis, 
taip pat didelės išlaidos, kurios turėjo būti numatytos naujųjų narių pa-
ramai per struktūrinius fondus. Kaip ir Graikijos atveju, įvairius būgšta-
vimus atsvėrė politiniai argumentai – suvokimas, kad šalių narystė pri-
sidėtų Pietų Europoje didinant politinį stabilumą. Be to, įvertinta tai, kad 
valstybių priėmimas sustiprintų Bendrijos politinį ir ekonominį pagrin-
dą.  

Antrasis ir trečiasis EB plėtros etapai narių skaičių padidino nuo 9 
iki 12. 
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18 langelis 
Ar įmanoma išstoti iš ES? 
 
Grenlandija dažnai laikoma vieninteliu regionu, kuris išstojo iš EB. 

Tai įvyko 1985 m. 
Grenlandija yra sala, autonomijos teises turinti Danijos teritorija. 

Gyventojų skaičius siekia apie 56 tūkst. Grenlandijos plotas viršija 2 
mln. kvadratinių kilometrų – ji didesnė nei Prancūzija, Vokietija, Italija 
ir Ispanija sudėjus kartu. Tiesa, daugiau kaip 80 proc. ploto dengia ledas. 

1953 m. Grenlandija tapo integrali Danijos karalystės dalis (iki tol 
buvo kolonija). 1979 m. Danijos parlamentas Grenlandijai suteikė savi-
valdos teises, nors sala liko Danijos Karalystės sudėtyje. Grenlandija 
įstojo į EB 1973 m. kartu su Danija. 1982 m. Grenlandijoje buvo sureng-
tas referendumas dėl išstojimo iš EB. Pagrindinis išstojimo iš Bendrijos 
motyvas – nesutarimai su Bendrija dėl žvejybos kvotų. Dėl Grenlandijos 
išstojimo buvo priimta Bendrijų steigimo sutarties pataisa, kurią ratifi-
kavo visų valstybių narių parlamentai. Ši pataisa įsigaliojo 1986 m. 
Grenlandija artimai bendradarbiauja su ES, turi teisę į struktūrinių fondų 
paramą. 

Kita Danijos teritorija, Farerų salos, taip pat nėra ES narė. 
Iki nepriklausomybės paskelbimo 1962 m. Alžyras, kitaip nei kitos 

Afrikos teritorijos, buvo laikomas ne kolonija, o integralia Prancūzijos, 
taigi ir EB, dalimi. Paskelbęs nepriklausomybę, Alžyras pasitraukė iš 
EB. 

Lisabonos sutarties projektas numato išstojimo iš ES procedūrą. 
Pagal ją, išstojimas iš ES turi būti patvirtintas Europos Parlamente. 

 
 
 
Ketvirtasis plėtros etapas. 1995 m. į ES buvo priimtos ekonomiš-

kai išsivysčiusios ir demokratiškos valstybės: Austrija, Suomija ir Šve-
dija. Praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaiga atnešė šaltojo 
karo pabaigą16, o EB transformavosi į ES. Savo požiūrį į ES pakeitė kai 
kurios valstybės, kurios iki tol prioritetą teikė nacionaliniam suverenu-
mui ir neutralumui. Svarbiausia, naujųjų kandidačių politikai įsitikino, 

                                                 

16 1990 m. spalio 3 d. įvyko Rytų Vokietijos (Vokietijos Demokratinės Respub-
likos) ir Vakarų Vokietijos (Vokietijos Federacinės Respublikos) susijungimas. Rytų 
Vokietija tapo Europos Bendrijos nare, nors valstybių narių skaičius nepadidėjo. 
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kad laisvoji prekyba Bendrijoje yra ekonomiškai naudinga valstybėms 
narėms. 

Valstybės, pareiškusios norą įstoti į ES, buvo Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (EFTA) narės. Dar 1977 m. tarp EB ir EFTA įsiga-
liojo laisvosios prekybos sutartis. Nors ES santykiai su EFTA klostėsi 
gerai, EFTA narės nebuvo patenkintos tuo, kad ES vis dėlto ekonominiu 
požiūriu buvo nepalyginamai galingesnis darinys. Be to, EFTA valsty-
bėms, vis labiau besiintegruojančioms į laisvosios prekybos erdvę, tek-
davo priimti prekybos taisykles ir normatyvus, kurių kūrime jos negalė-
jo dalyvauti. Ši problema Europos laisvosios prekybos asociacijos vals-
tybėms tapo itin aktuali, kai EB pradėjo įgyvendinti Bendrosios rinkos 
programą. Nors muitų tarifai ir prekybos kvotos tarp Bendrijos narių 
buvo panaikintos dar 1968 m., prekybai tarp šalių buvo likę daugybė 
„netarifinių“ barjerų, kuriuos sudarė skirtingi valstybių reikalavimai 
prekėms ir skirtingos procedūros. EFTA narių netenkino tai, kad 1986–
1992 m. Bendrijai priimant daugybę naujų teisės aktų dėl prekybos, ne-
būdamos narės jos liko nuošalyje. Tai buvo rimtas stimulas EFTA vals-
tybėms siekti narystės ES. 

Derybos su Austrija, Suomija ir Švedija buvo pradėtos 1992 m., o 
su Norvegija 1993 m. Derybos su visomis keturiomis šalimis buvo kur 
kas lengvesnės ir truko gerokai trumpiau, nei su anksčiau priimtomis 
valstybėmis. Šios valstybės buvo sukūrusios ekonominę ir socialinę ge-
rovę ir nekėlė pavojaus ES biudžetui. Be to, dalyvaudamos laisvosios 
prekybos zonoje su EB jos jau buvo priėmusios didelę dalį Bendrijos 
teisyno. Visos valstybės kandidatės pasižymėjo gerai funkcionuojančia 
demokratijos politine sistema.  

Derybos sėkmingai užbaigtos 1994 m. kovo mėnesį, tačiau Norve-
gijos piliečiai referendume ir vėl pasisakė prieš narystę, tad ES narėmis 
1995 m. tapo tik Austrija, Suomija ir Švedija. 

ES narių skaičiaus padidėjimas nuo 12 iki 15 sustiprino įspūdį, kad 
ES valdymo ir sprendimų priėmimo sistema jau negali užtikrinti sklan-
džios veiklos, nes buvo sukurta daug mažesniam šalių skaičiui. Trys nau-
josios narės jau nuo pat pradžių daugiau įnešdavo į ES biudžetą, nei iš jo 
gaudavo, ir sustiprino tą ES flangą, kuris priešinosi naujoms ES išlai-
doms. Be to, skandinaviška politinė kultūra davė naują postūmį ES val-
dyme labiau kliautis atvirumo, skaidrumo ir demokratijos vertybėmis. 

1992 m. prašymą priimti į Bendriją pateikė ir dar viena EFTA narė 
– Šveicarija. Tačiau 1992 m. gruodžio mėnesį vykusiame referendume 
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dėl narystės bendroje EB ir EFTA Europos ekonominėje erdvėje nedide-
le persvara (50,3 proc. prieš 49,7 proc.) nugalėjo nepritariantieji narys-
tei. Šveicarijai teko atsiimti prašymą ir dėl narystės Bendrijoje. 

Islandija savo poziciją dėl narystės Bendrijoje diskutavo dar 1973 
m. plėtros etapo metu, tačiau padarė išvadą, kad tai šaliai sukeltų daug 
sunkumų, visų pirma dėl žvejybos. Šis Islandijos argumentas buvo lai-
komas svarbiu ilgą laiką. 2008 m. kilus ekonomikos krizei ir sužlugus 
trims svarbiausiems Islandijos bankams šalis pradėjo iš naujo svarstyti 
galimybę prisijungti prie ES. Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir 
Šveicarija išlieka EFTA narės, nors Šveicarija nėra Europos ekonominės 
erdvės narė. 

 
 

19 langelis 
Derybų dėl atskiro derybų skyriaus procesas 
 

• Valstybės kandidatės pateikia dokumentą, kuriame išdėsto savo 
poziciją: ar nacionaliniai teisės aktai šioje srityje jau yra suderinti su 
acquis, kokių pereinamųjų laikotarpių reikalaujama ir t. t. 

• Taryba, veikdama per COREPERą ar, ministerijų lygmeniu, per 
Bendrųjų reikalų tarybą, vienbalsiai sutaria dėl bendros pozicijos. 

• Jei reikia derėtis, neformalios derybos vykdomos tarp Tarybos 
sekretoriato, kuris palaiko glaudžius ryšius su Komisija, ir valstybių 
kandidačių įgaliotų pareigūnų. Taigi tai nėra klasikinės derybos, o inten-
syvus neformalus kompetentingų pareigūnų bendravimas, kurio metu 
nustatoma, ką yra būtina padaryti, kada padaryti, ir kiek viena ir kita pu-
sė gali nusileisti. 

 

 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kuo ypatingos buvo Pietų valstybės, pareiškusios norą įstoti į EB? 
2. Apibūdinkite derybų dėl narystės EB procesą su Graikija, Ispani-

ja ir Portugalija. 
3. Apibūdinkite Austrijos, Suomijos ir Švedijos motyvus įstoti į ES. 
 
Pasvarstykime 
 

Ar demokratinė valstybės sistema yra svarbi valstybei integruojan-
tis į EB? 
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11. PENKTASIS IR ŠEŠTASIS PLĖTROS ETAPAI 
 
 
Čekija, Estija, Kipras, Malta, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, 

Slovėnija, Vengrija (2004 m.), Bulgarija ir Rumunija (2007 m.) 
 
Pasirengimas naujam ES plėtros etapui prasidėjo 1990 m. prašymą 

tapti Bendrijos narėmis pateikus Kiprui ir Maltai, tačiau tikrąjį pagreitį 
jis įgijo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pirmoje pusėje, kai 
norą tapti ES narėmis pareiškė anksčiau komunistiniam blokui priklau-
siusios Vidurio ir Rytų Europos (VRE) valstybės. 

Po Antrojo pasaulinio karo VRE šalys tapo Sovietų Sąjungos sateli-
tinėmis valstybėmis. Vakarai iš esmės susitaikė su tokia realybe, ir tik 
pavieniai balsai kalbėjo apie tai, kad šios šalys turi priklausyti Europai, 
nuo kurios jos buvo atplėštos po 1945 m. Jaltos susitarimo. Sovietinė 
okupacija 1945 m. (Baltijos šalyse – nuo 1941 m.) VRE valstybėms kar-
tu reiškė ir izoliaciją nuo Vakarų. Šiam Europos padalijimui apibūdinti 
prigijo Winstono Churchillio pavartota „geležinės uždangos“ metafora. 
Represijos ir prievartinis Rusijos pavyzdžio komunizmo modelio diegi-
mas įtvirtino šalių atsilikimą ir sustabdė jų raidą laiku, kuris Vakarų Eu-
ropoje pasižymėjo itin sparčia raida. Kartu su nuolatiniu spaudimu ir 
kontrole buvo vykdoma indoktrinacija, stengiantis šalis kuo labiau su-
sieti su Sovietų Sąjunga. Padėtis ėmė sparčiai keistis praėjusio amžiaus 
devintojo ir dešimtojo dešimtmečių sandūroje, subyrėjus „geležinei už-
dangai“.  

Buvusios komunistinės valstybės nepriklausomomis tapo 1989, 
1990 ir 1992 m. (šiais metais nepriklausomomis tapo Estija ir Latvija) 
žlugus komunizmui ir Sovietų Sąjungai. Šios šalys iškart deklaravo siekį 
sukurti liberalios demokratijos politinę sistemą ir laisvąja rinka pagrįstą 
ekonomiką. Jų tikslas buvo integruotis į Vakarų politinę ir ekonominę 
erdvę, o greitai išryškėjo ir konkretus noras įstoti į ES. 

Tokią postkomunistinių valstybių poziciją diktavo daug įvairių isto-
rinių, politinių, saugumo, ekonominių priežasčių. Taikingos revoliucijos 
prieš komunistinius režimus praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio 
pabaigoje čia buvo vykdomos su „grįžimo Europon“ šūkiu. Dauguma 



 

72 

Vidurio ir Rytų europiečių iš tikrųjų jautėsi taip, kaip aprašė Milanas 
Kundera savo esė „Vidurio Europos tragedija“, teigdamas, kad pasibai-
gus Antrajam pasauliniam karui ši Europos dalis buvo „pagrobta“ iš 
Vakarų, kuriems visada priklausė labiau, nei Rytams. Pasak vengrų poli-
tologo Ferenco Miszlivetzo, žvelgiant iš Rytų, Vidurio Europos arba iš 
Balkanų Europa atrodo kaip magnetiškas centras, reiškiantis aukštesnes 
vertybes, su kuriomis dera susitapatinti. ES patrauklumą lėmė ne tik is-
torinės ir kultūrinės priežastys, karti komunizmo patirtis, bet ir Vakarų 
valstybių ekonominė gerovė, ištobulinta socialinė sistema, laisvės bei 
demokratijos vertybės.  

Dar neseniai buvusios okupuotos ar praradusios savarankiškumą ša-
lys siekė užsitikrinti saugumą. ES narystė kartu reiškė tam tikras sau-
gumo garantijas, nors karinio saugumo garantijos galėjo būti siejamos 
tik su naryste NATO. Ekonominiu požiūriu naujai atsikūrusioms valsty-
bėms buvo labai svarbi ES rinka. ES siūlė pagalbą vykdyti ekonominį 
liberalizavimą, privatizavimą, pramonės restruktūrizavimą ir atkūrimą.  

Tai, kad ES plėtra į Rytus nebus lengvas procesas, paaiškėjo buvu-
sio sovietinio bloko valstybėms susidūrus su rimtais sunkumais prade-
dant ir vykdant reformas. Daugiau kaip keturiems dešimtmečiams įsi-
tvirtinusi centrinio planavimo komandinė ekonomika ir komunistų parti-
jos valdymas negalėjo būti pakeistas per vieną naktį. VRE valstybės 
pradėjo vykdyti sparčias reformas, transformaciją iš diktatūros į demok-
ratiją, iš socializmo į kapitalizmą, kuriai būtų sunku atrasti analogijų 
Vakarų šalyse. Demokratijos tradicijos Vakaruose ilgus amžius klostėsi 
jau esant rinkos ekonomikos sąlygoms, o VRE valstybėse demokratinės 
sistemos ir laisvosios rinkos kūrimas vyko vienu metu. Baltijos valsty-
bėms, Čekijai, Slovakijai ir Slovėnijai, dar teko ir naujų suverenių vals-
tybių kūrimo rūpesčiai, nes iki 1990 m. tokios valstybės neegzistavo. 
Gilios reformos vyko kartu su dideliais politiniais, socialiniais, ekono-
miniais sukrėtimais. Demokratinės politinės reformos vyko sunkiai dėl 
VRE valstybių politinės kultūros ypatumų. Ūkio reformų (liberalizavi-
mo, privatizacijos) imtasi dažnai nesukūrus tinkamos įstatymų bazės, 
esant silpnoms ir nepatyrusioms valstybės institucijoms. Korupcija, or-
ganizuotas nusikalstamumas, protekcionizmas tapo rimta visų regiono 
valstybių problema.  

Pradinis entuziazmas ES dėl galimos sparčios naujos plėtros atslū-
go. Komisija iš esmės pasisakė už plėtrą, tačiau valstybių narių nuomo-
nė buvo skirtinga. Vokietija buvo sparčios plėtros šalininkė, o Prancūzi-
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ja baiminosi, kad pigios VRE pramonės prekės ir žemės ūkio produkcija 
gali kelti grėsmę jos rinkoms. Ispaniją baugino tai, kad dėl naujų narių 
priėmimo gali sumažėti jai skiriamos regioninės ir struktūrinės paramos 
dalis. 

ES buvo plačiai aptariami ir argumentai už naujųjų narių iš VRE 
priėmimą. Buvo sakoma, kad tokia plėtra yra istorinė galimybė išplėsti 
Vakarų Europos stabilumo ir taikos zoną, o tai galų gale pasitarnaus ir 
dabartinių narių progresui. Nebuvo pamirštami ir moraliniai aspektai – 
plėtros perspektyva vertinama kaip klaidų, padarytų po Antrojo pasauli-
nio karo, kai Europa buvo padalinta, ištaisymas. Naujoji plėtra turėjo 
sustiprinti ES vaidmenį užsienio politikoje. Taip pat buvo įvertinta tai, 
kad dar labiau išsiplėstų vidinė ES rinka. 

Kartu Vakarų europiečiams nerimą kėlė pilietinis karas Balkanuose. 
Buvo baiminamasi, kad kai kurios valstybės, kuriose neatslūgo pilietinio 
karo grėsmė, gali tapti ES narėmis. Daugelyje VRE valstybių nebuvo iki 
galo sureguliuoti santykiai su tautinėmis mažumomis, kurios neretai su-
darė ženklią gyventojų dalį. Nebuvo užmirštami ir ekonominiai moty-
vai, ypač baiminantis pigios darbo jėgos antplūdžio. Buvo pastebima, 
kad jei egzistavusios finansavimo iš Bendrosios žemės ūkio politikos ir 
ES struktūrinių fondų taisyklės bus pritaikytos VRE valstybėms, tai ES 
biudžetui virs nepakeliama našta. Galų gale svarstyta, kad ir pačios VRE 
valstybės dar nėra pasirengusios išlaikyti senųjų narių ekonominio kon-
kurencinio spaudimo. Dėl šių argumentų pasirengimas plėtrai vyko nes-
parčiu tempu. 

Ankstesniais plėtros etapais pareiga prisitaikyti prie Bendrijos rei-
kalavimų buvo paliekama išimtinai pareiškusios norą įstoti valstybės at-
sakomybei, tam skiriant atitinkamą pereinamąjį laikotarpį. Rengiantis 
naujajam plėtros etapui jau nuo pat pradžių buvo suvokiama, kad šis 
principas šį kartą netiks. Visų pirma, VRE valstybės buvo kur kas ma-
žiau ir politiškai, ir ekonomiškai išsivysčiusios, lyginant su ankstesnė-
mis kandidatėmis. Pradedant derybas dėl narystės Ispanijos ir Portugali-
jos BVP vienam gyventojui sudarė apie 70 proc. Bendrijos vidurkio, tuo 
tarpu atitinkamas VRE rodiklis buvo 40 proc., o Rumunijos ir Bulgari-
jos atveju BVP vienam gyventojui nesiekė ir 30 proc. ES vidurkio. Be 
to, reikėjo atsižvelgti ir į faktą, kad bėgant laikui Bendrijos teisynas tapo 
kur kas platesnis ir sudėtingesnis. Tapo akivaizdu, kad norą įstoti parei-
škusioms valstybėms nesuteikus priėmimo paramos, procesas užsitęs ir 
taps sunkiai valdomas.  
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Galimybę VRE valstybėms įstoti į ES įtvirtino 1993 m. Kopenha-
gos Europos Vadovų Taryba, kurios sprendimas vadinamas istoriniu. ES 
vadovai Kopenhagoje paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „Vi-
durio ir Rytų Europos asocijuotos valstybės, norinčios tapti Europos Są-
jungos narėmis, turi jomis tapti. Įstoti jos galės, kai asocijuota valstybė 
sugebės prisiimti narystės įsipareigojimus, įvykdydama keliamas eko-
nomines ir politines sąlygas“. Kartu Europos Vadovų Taryba nutarė pa-
rengti Pasirengimo narystei strategiją (angl. Pre-accession strategy), 
skirtą padėti asocijuotosioms VRE valstybėms įstoti į ES. 

Europos Vadovų Taryba pirmą kartą Bendrijos istorijoje nustatė na-
rystės ES sąlygas, įvardydama kriterijus, įgijusius Kopenhagos kriterijų 
pavadinimą. Iki tol apie naujų narių priėmimą buvo kalbama tik labai 
apibendrintame EEB sutarties 237 straipsnyje, kuriame sakoma, kad 
„[b]et kuri Europos valstybė gali pareikšti norą įstoti į Bendriją ir tapti 
jos nare... Su tuo susijusios įstojimo sąlygos ir reikalingas suderinamu-
mas su Sutartimi yra susitarimo tarp Valstybių Narių ir stojančios Vals-
tybės objektas“. 

Išskiriami trys Kopenhagos kriterijai. Politinis kriterijus apėmė 
institucijų, užtikrinančių demokratiją šalyse, stabilumą, teisinės valsty-
bės principų ir žmogaus teisių laikymąsi, mažumų apsaugą. Ekonomi-
nis kriterijus nustatė funkcionuojančios rinkos ekonomikos ir sugebė-
jimo išlaikyti konkurencinį ES vidaus rinkos jėgų spaudimą reikalavi-
mus. Trečiasis kriterijus – priimti acquis communautaire (Europos 
Bendrijų teisės ir jos taikymo praktikos visumą) numatė reikalavimą 
prisiimti narystės įsipareigojimus, įskaitant politinės, ekonominės ir pi-
nigų sąjungos tikslus. 

Pasirengimo narystei strategiją kaip atskirą dokumentą 1994 m. 
gruodžio mėnesį patvirtino Eseno Vadovų Taryba. Jos svarbiausias tiks-
las – padėti asocijuotoms VRE valstybėms pasiruošti dalyvauti ES ben-
drojoje rinkoje. Buvo numatytos trys pagrindinės priemonės: Europos 
sutarčių įgyvendinimas, nuolatinis vyriausybinis dialogas tarp ES ir 
VRE valstybių (struktūrizuotas dialogas) ir ES parama per PHARE pro-
gramą. 1998 m. pasirengimo narystei strategija papildyta nauja priemo-
ne – Stojimo partneryste. 1995 m. Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl 
asocijuotųjų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimo integracijai 
į Sąjungos vidaus rinką. Šis dokumentas buvo skirtas supažindinti su 
Europos teisės aktais, reguliuojančiais ES rinkos veikimą, ir formuluo-
jantis atitinkamas rekomendacijas VRE valstybėms.  
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Europos sutartys buvo naujo tipo asociacijos sutartys su VRE 
valstybėmis. Jų tikslas – padėti šioms valstybėms pasirengti narystei ES. 
Sprendimas pasirašyti tokias sutartis su reformas sparčiausiai įgyvendi-
nančiomis pokomunistinėmis VRE valstybėmis buvo priimtas jau 1990 
m. balandžio mėnesį. Europos (Asociacijos) sutartys su Čekoslovakija, 
Lenkija ir Vengrija pasirašytos 1991 m. gruodžio mėnesį, su Bulgarija ir 
Rumunija 1993 m., su Baltijos valstybėmis 1995 m., su Slovėnija 1996 
m. Tiesa, šias sutartis turėjo ratifikuoti visų ES ir VRE valstybių parla-
mentai, taip pat Europos Parlamentas, todėl iki jų įsigaliojimo praeidavo 
beveik treji metai. Su ES VRE valstybių pasirašytos Laisvosios preky-
bos sutartys tapo šių Europos (Asociacijos) sutarčių dalimi, buvo nusta-
tytas glaudesnis bendradarbiavimas įvairiose ekonomikos srityse, be to, 
vienas iš sutarčių straipsnių nustatė politinio dialogo tarp Europos Ben-
drijų ir asocijuotųjų narių tvarką. Tiesa, pradžioje rengiant ir sudarant 
sutartis ES neplanavo VRE valstybių narystės, o Europos (Asociacijos) 
sutartis veikiau laikė alternatyva narystei ES. Jomis buvo labiau pabrė-
žiami laisvosios prekybos ir techninės pagalbos klausimai. 

Struktūrizuotas dialogas (angl. structured dialog) yra specialiai 
sukurta daugiašalė ES institucijų, ES valstybių narių ir kandidačių struk-
tūra, kurioje aptariami bendri rūpimi klausimai, sukuriami darbiniai san-
tykiai. 

PHARE yra Komisijos koordinuojama paramos VRE valstybėms 
programa. Programos tikslas buvo teikti paramą valstybėms, pareišku-
sioms norą tapti ES narėmis, kad jos galėtų pasirengti narystei. Progra-
ma gimė įvertinus naują situaciją Lenkijoje ir Vengrijoje, kai šiose šaly-
se kilo išsivadavimo sąjūdžiai 1988 m. pabaigoje ir 1989 m. pradžioje. 
1988 m. liepos mėnesį septynių didžiųjų pramoninių valstybių grupė G-
7 pakvietė Europos Komisiją koordinuoti paramos, skirtos Lenkijai ir 
Vengrijai, teikimą per specialią programą, kuri gavo Lenkijos ir Vengri-
jos ekonominės pertvarkos programos PHARE vardą (pavadinimas yra 
akronimas pranc. Pologne et Hongrie: assistance à la restructuration 
des économies, Lenkija ir Vengrija: pagalba restruktūrizuojant ekono-
mikas). Iniciatyva paremta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijos valstybių. Programa įkurta 1989 m. gruodžio mėn. Tarybos 
sprendimu. Jos tikslas buvo pagelbėti VRE valstybėms ir priartinti jų 
politines, ekonomines ir teisines sistemas prie atitinkamų ES sistemų. 
Lenkija ir Vengrija buvo pasirinktos kaip tuo metu labiausiai pažengu-
sios šalys, tačiau VRE prasidėjus komunistinių režimų žlugimo bangai 
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programa buvo gerokai išplėsta, taip pat ir į Vakarų Balkanų šalis (šios 
šalys buvo remiamos per PHARE iki 2000 m.). PHARE buvo naudoja-
ma daugiausia infrastruktūrai vystyti, ekonominei ir socialinei sanglau-
dai puoselėti, tarpregioniniam bendradarbiavimui stiprinti, taip pat tar-
nautojų kvalifikacijai kelti. PHARE programos yra dvejopo pobūdžio: 
nacionalinės ir daugiašalės (dar vadinamos horizontaliosiomis). Pastaro-
sios padeda spręsti problemas, kai būtini bendri kandidačių ir ES narių 
veiksmai. Jas inicijuoja ir koordinuoja Komisija. 1990–1999 m. per šią 
programą valstybėms partnerėms suteikta 6,8 mlrd. eurų, 2000–2003 m. 
– 6,4 mlrd. eurų parama. Nors šios sumos atrodo įspūdingos, tačiau 
2000–2003 m. sudarė tik 0,15 proc. tuometinių 15-os ES narių BVP. 
1992–2003 m. Lietuvai per šią programą iš viso buvo skirta apie 600 
mln. eurų. 

Pagal Komisijos dokumente „Darbotvarkė 2000“ išdėstytą ES plėt-
ros strategiją 1999 m. Taryba įkūrė dvi papildomas paramos priemones, 
ISPA, kuri perėmė iš PHARE transporto bei aplinkos infrastruktūros, ir 
SAPARD, perėmusią žemės ūkio plėtros projektus. 2000–2006 m. per 
ISPA ES partnerėms kasmet skirta 1040 mln. eurų (iš jų Lietuvai – 50 
mln. eurų), per SAPARD programą – kasmet po 520 mln. eurų. 

Stojimo partnerystė (angl. accession partnership) yra vienas iš 
pagrindinių Pasirengimo narystei strategijos elementų, nustatantis prio-
ritetinius veiksmus konkrečiai kandidatei siekiant narystės ES ir patei-
kiantis finansinės paramos gaires.  

Komisijos parengtame Stojimo partnerystės dokumente nurodomos 
svarbiausios prioritetinės sritys (trumpalaikiai ir vidutinės trukmės prio-
ritetai), kuriose kandidatė turi padaryti pažangą priimdama Aqcuis, atsi-
žvelgus į Kopenhagos kriterijų reikalavimus. Kartu numatoma atitinka-
ma finansinės paramos schema. Svarbus partnerystės elementas yra 
kiekvienos kandidatės parengta sava nacionalinė acquis priėmimo pro-
grama, kuri nustato partnerystės įgyvendinimo grafiką pritaikant nacio-
nalinius įstatymus, vykdant institucines bei administracines reformas, 
numato žmogiškuosius ir finansinius resursus. Kiekviena valstybė taip 
pat parengia savą administracinių ir teisinių gebėjimų stiprinimo planą. 

Dešimt stojimo partnerysčių atskirai kiekvienai narystės siekiančiai 
VRE valstybei Komisija parengė 1997 m., o 1998 m. sausio mėnesį 
šiuos dokumentus patvirtino Taryba. Stojimo partnerystės buvo regulia-
riai patikslinamos ir papildomos. 
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Sprendimas pradėti derybas. 10 VRE valstybių oficialius prašy-
mus įstoti į ES pateikė 1994–1996 m. 1995 m. Madrido Europos Vado-
vų Taryba atsižvelgė į pateiktas VRE valstybių paraiškas ir paprašė 
Komisijos įvertinti, kokį poveikį ES turėtų naujų narių priėmimas ir pa-
rengti Nuomonę apie kiekvieną pareiškėją. 

Vykdydama šią Europos Vadovų Tarybos užduotį Komisija paren-
gė reikšmingą dokumentą „Darbotvarkė 2000: už stipresnę ir platesnę 
Sąjungą“ (angl. Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union). Ji 
ženklino naują etapą VRE valstybių, jau tapusių kandidatėmis įstoti į 
ES, ir ES santykių raidoje. Dokumentą „Darbotvarkė 2000“, 1300 pus-
lapių studiją, tuometinis Europos Komisijos prezidentas Jacques’as San-
teras 1997 m. liepos mėnesį pateikė Europos Parlamentui.  

Dokumente teigiama, kad naujasis plėtros etapas nepareikalaus 
ženklių papildomų išlaidų, jei bus įvykdytos reformos srityse, kuriose 
ES išlaidos didžiausios – žemės ūkyje ir struktūrinėje politikoje. Euro-
pos Komisija taip pat paskelbė savo nuomonę apie valstybes kandidates 
ir pasiūlė pradėti derybas su penkiomis iš jų, Čekija, Estija, Lenkija, 
Slovėnija, Vengrija, taip pat su Kipru (kuris nepriklauso VRE valstybių 
grupei). Komisija konstatavo, kad visos VRE valstybės, išskyrus Slova-
kiją, atitinka politinį narystės ES kriterijų. Kita vertus, buvo nurodyta, 
kad Bulgarija, Latvija, Lietuva ir Rumunija turi siekti didesnės pažangos 
ekonominių reformų ir ES teisės įgyvendinimo srityse. Tais pačiais 
1997 m. Liuksemburge susirinkusi Europos Vadovų Taryba iš esmės 
patvirtino Komisijos siūlytą sprendimą, tačiau dar labiau pabrėžė, kad 
ES durys yra atviros visoms VRE valstybėms, konstatuodama, kad į sto-
jimo procesą (jį atskyrus nuo derybų) įtrauktos visos tuometinės kandi-
datės. Derybos su vadinamąja kandidačių „Liuksemburgo grupe“ prasi-
dėjo 1998 m. kovo mėnesį. 

Liuksemburgo Europos Vadovų Taryba 1997 m. pasiūlė Komisijai 
pateikti Metines pažangos ataskaitas. Nuo 1998 m. Komisija kiekvie-
nais metais parengdavo ataskaitas apie valstybių kandidačių, taip pat ir 
Turkijos, vykdomas reformas siekiant atitikti narystės kriterijus, jų pa-
žangą ir trūkumus, pateikdavo atitinkamas rekomendacijas. Buvo pa-
rengiamas ir bendras sąvadas, vadinamas „Strateginiu dokumentu“. 

Šios ataskaitos yra nuodugnios ir smulkios. Jose aptariami visi de-
rybų dėl narystės klausimai ir pateikiamos išvados, kuriose srityse pa-
žanga patenkinama, o kur – ne. Ypatingas dėmesys ataskaitose skiria-
mas priemonėms acquis perkelti į nacionalinę teisę, taip pat administra-
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ciniams ir teisiniams gebėjimams įgyvendinti Bendrijos teisę. Ataskaitos 
padėjo Tarybai padaryti išvadas apie kiekvienos valstybės pasirengimą 
narystei. 

Sprendimą pradėti derybas ir su kitomis penkiomis kandidatėmis iš 
VRE, taip pat su Malta, 1999 m. priėmė Helsinkio Europos Vadovų Ta-
ryba. Čia buvo nuspręsta, kad derybos su šia valstybių grupe turi prasi-
dėti 2000 m. pradžioje. Konstatuota, kad kiekvienos iš 12 valstybių pa-
sirengimas narystei ES bus vertinamas vien tik pagal derybų rezultatus, 
o ne pagal datą, kada derybos buvo pradėtos. 

 
Derybos dėl narystės ES. Derybos dėl 5+1 šalių (Čekijos, Estijos, 

Lenkijos, Slovėnijos, Vengrijos, taip pat Kipro) narystės ES prasidėjo 
Briuselyje 1998 m. kovo mėnesį valstybių kandidačių užsienio reikalų 
ministrams susitikus su ES valstybių užsienio reikalų ministrais.  

Pirmojoje derybų stadijoje vyko daugiašaliai Komisijos ir valstybių 
kandidačių atstovų susitikimai, kuriuose analizuojant acquis communau-
taire buvo atliekamas detalus patikrinimas, kiek kandidatės atitinka na-
rystės reikalavimus, identifikuojant sudėtingus ar prieštaringus klausi-
mus. Betarpiškos derybos dėl 7 iš 31 skyrių, kuriems jau buvo atliktas 
patikrinimas, prasidėjo 1998 m. lapkričio mėnesį. Derantis buvo atida-
romi vis nauji skyriai.  

Nepasitvirtino kai kurių valstybių narių būgštavimai, kad suskirs-
čius narystės siekiančias šalis į dvi dalis ir pradedant derybas tik su vie-
na iš jų, likusios valstybės sulėtins reformas. Iš tikrųjų nepakviestos de-
rėtis valstybės paspartino savo ekonomines, o Slovakijos atveju – ir po-
litines reformas, kad pasivytų pirmosios bangos valstybes. Bulgarija ir 
Rumunija tuo metu pripažino, kad jų laukia dar ilgas reformų kelias.  

1999 m. spalio mėnesį Komisija rekomendavo pradėti derybas su 
Latvija, Lietuva, Slovakija, Bulgarija ir Rumunija, taip pat Malta. Nesu-
trikdyta nestabilumo Balkanuose ir 1999 m. įsiplieskusio Kosovo karo 
Europos Vadovų Taryba 1999 m. gruodžio mėnesį pritarė šiai rekomen-
dacijai. 

Nors vėliau pradėjusios derybas, antrosios grupės šalys (išskyrus 
Bulgariją ir Rumuniją) greitai pasivijo pirmąją grupę. Kiekvienos vals-
tybės derybos vyko skirtinga sparta, kurią atspindėjo skyrių, kuriuose 
derybos buvo baigtos (uždarytų skyrių) skaičius: didesnis tokių skyrių 
skaičius reiškė, kad derybos yra labiau pasistūmėjusios. Valstybės kan-
didatės nenorėjo išsiskirti neuždarytų skyrių skaičiumi, kuris buvo nuo-



 

79

lat skelbiamas viešai. 2002 m. pabaigoje buvo likę suderėti tik sudėtin-
giausius klausimus, tokius kaip žemės ūkis ir biudžetas. Būsimų valsty-
bių atstovavimas ES institucijose nebuvo derybų objektas. Tai tuometi-
nės ES narės, glaudžiai konsultuodamosis su kandidatėmis, įtvirtino 
2001 m. pasirašytoje Nicos sutartyje. 2002 m. spalio mėnesį Komisija 
rekomendavo aštuonias Vidurio ir Rytų Europos valstybes priimti į ES 
2004 m.  

Derybų metu Vidurio ir Rytų Europos valstybės turėjo priimti visą 
acquis communautaire be jokių išimčių. Tuo tarpu tuometinėms ES na-
rėms kai kurios išimtys buvo padarytos anksčiau. Pavyzdžiui, Airija ir 
Jungtinė Karalystė nedalyvauja Šengeno sutartyje, o Danija ir Jungtinė 
Karalystė neprivalo įsivesti euro.  

Tikros derybos tarp valstybių kandidačių ir ES vyko tik dėl riboto 
skaičiaus klausimų. Derybų proceso metu kandidatės tiesiog turėjo įti-
kinti ES, kad yra jau suderinusios maždaug 80 tūkst. puslapių acquis su 
nacionaliniais įstatymais, kaip to reikalauja ES, ir turi tinkamas admi-
nistravimo struktūras acquis įgyvendinimui. R. Vilpišauskas ir V. Nak-
rošis teigia, kad Lietuvoje nuo 1990 m. iki 2000 m. Seimas priėmė apie 
3000 teisės aktų, o Vyriausybė – apie 14 tūkst. nutarimų, 2000 m. atitin-
kamai priimta 520 įstatymų ir 1516 Vyriausybės nutarimų. Dauguma šių 
teisės aktų buvo priimti siekiant, kad šalis atitiktų ES reikalavimus.  

ES derybose buvo stipresnioji pusė. Kandidatės galėjo reikalauti tik 
viena – ilgesnio pereinamojo laikotarpio prisitaikyti prie ES politikų ir 
įstatymų, tačiau ES buvo nusiteikus kur kas griežčiau nei per ankstes-
nius plėtros etapus ir stengėsi pereinamuosius laikotarpius kuo labiau 
sutrumpinti. Kiekviena valstybė kandidatė susiderėjo dėl 15–20 perei-
namųjų laikotarpių, tačiau iš jų tik keletas ilgesni nei 3–4 m. Daugiausia 
šių laikotarpių buvo suteikta laisvo kapitalo judėjimo srityje (įnirtingos 
kampanijos dėka kai kurioms valstybėms pavyko pasiekti, kad užsienie-
čiai neturėtų teisės pirkti žemės septynerius ir daugiau metų), laisvo pa-
slaugų judėjimo, konkurencijos, žemės ūkio, energijos, aplinkos apsau-
gos ir mokesčių srityse.  

Tačiau naujosios narės buvo priverstos padaryti esminių nuolaidų. 
Pavyzdžiui, senosioms ES narėms buvo palikta teisė iki 7 m. nuo narys-
tės pradžios riboti laisvą asmenų judėjimą iš naujųjų ES narių. Taigi se-
nosios ES narės (čia aktyviausios buvo Austrija ir Vokietija) siekė ap-
saugoti savo darbo rinką. Vidurio ir Rytų Europos valstybėms teko su-
tikti ir su gerokai mažesnėmis, lyginant su senosiomis ES narėmis, sub-
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sidijomis žemės ūkiui: subsidijų dydis turi susilyginti tik palaipsniui. 
Senosios ES narės argumentavo, kad didelės subsidijos įšaldys būtiną 
žemės ūkio restruktūrizavimą, be to, tai gali sukelti didelius ekonominio 
ir socialinio vystymosi netolygumus. Kita vertus, ES tiesiog neturėjo pi-
nigų naujųjų valstybių žemės ūkį finansuoti tiek pat kaip senųjų narių.  

2002 m. gruodžio mėnesį Kopenhagoje susirinkusi Europos Vado-
vų Taryba, remdamasi Komisijos pranešimais ir ataskaitomis, konstata-
vo, kad derybos su aštuoniomis VRE valstybėmis, Malta ir Kipru yra 
baigtos ir jos bus priimtos į ES. ES teisė reikalauja, kad prieš Tarybos 
atstovams ES vardu pasirašant Stojimo sutartis naujų valstybių narystei 
pritartų Europos Parlamentas. Didele balsų persvara tai jis padarė 2003 
m. balandžio mėnesį. Po kelių savaičių, 2003 m. balandžio 16 d. Atė-
nuose, iškilmingai pasirašyta Stojimo sutartis su 10 valstybių. 15-oje se-
nųjų narių sutartys buvo ratifikuotos parlamentuose, o visose stojančiose 
valstybėse, išskyrus Kiprą, buvo surengti referendumai, nors jų pobūdis 
(privalomi, patariamieji) ir surengimo taisyklės gerokai skyrėsi. Visuose 
referendumuose narystei buvo pritarta. Visateisėmis ES narėmis valsty-
bės tapo 2004 m. gegužės 1 d. Tokia data pasirinkta siekiant, kad naujų-
jų narių piliečiai galėtų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, kurie 
buvo numatyti 2004 m. birželio mėnesį. 

Kopenhagos Europos Vadovų Taryba taip pat nusprendė, kad jei 
Bulgarija ir Rumunija darys patenkinamą pažangą siekdamos atitikti na-
rystės kriterijus, jos gali tapti ES narėmis 2007 m. Stojimo sutartis su 
šiomis valstybėmis buvo pasirašyta 2005 m. balandžio 25 d. Liuksem-
burge. Tiesa, ji dar negarantavo, kad valstybės tikrai taps ES narėmis 
2007 m., nes šalys dar nebuvo įvykdžiusios visų pasirengimo narystei 
įsipareigojimų. Vis dėlto Bulgarija ir Rumunija ES narėmis tapo 2007 
m. sausio 1 d. 

 
Kipras ir Malta. Šios dvi valstybės geografiškai yra nutolusios nuo 

Vakarų Europos, tačiau per ilgus amžius jų istorija buvo susieta su Va-
karų Europa ir jos tradicijomis. Norą tapti EB narėmis valstybės oficia-
liai pareiškė 1990 m. liepos mėnesį. Tarp Bendrijos senbuvių iš pradžių 
tai nesukėlė didelio pritarimo. Viena iš priežasčių – buvo numatomos 
naujos institucinės problemos, kurios turėjo kilti priimant tokias mažas 
valstybes. Be to, reikėjo sureguliuoti keblų Šiaurės Kipro okupacijos 
klausimą. 1974 m. Turkijos kariuomenė įsiveržė į Kiprą graikams pučis-
tams mėginant įvykdyti valstybės perversmą ir salą prijungti prie Grai-
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kijos. Šiaurės Kipre buvo dislokuota 30 tūkst. Turkijos karių. Teritorija 
paskelbė esanti nepriklausoma valstybė. 

Nepaisant šių būgštavimų 1993 m. birželio mėnesį Komisijos pa-
skelbta Nuomonė, įvertinanti dviejų valstybių paraiškas, iš esmės buvo 
palanki, nors joje aptariami ir iškilsiantys sunkumai. Prieštaraudama iki 
tol vyravusiam požiūriui Komisija konstatavo, jog Kipro padalijimas nė-
ra kliūtis, kurios nepašalinus apie Kipro narystę Bendrijoje negalima net 
kalbėti. Europos Vadovų Taryba įvertinusi šią Nuomonę pareiškė, kad 
kitas ES plėtros etapas apims Kiprą ir Maltą. 

1996 m. po rinkimų Maltoje buvo suformuota nauja vyriausybė, ku-
ri suspendavo savo šalies narystės ES paraišką. Taigi derybos su Kipru 
prasidėjo 1998 m. kovo mėnesį kartu su penkių VRE valstybių grupe. 
1998 m. Maltos vyriausybė vėl pasikeitė, šalies paraiška buvo vėl pat-
virtinta, ir derybos su šia valstybe prasidėjo su antrąja VRE valstybių 
grupe 2000 m. vasario mėnesį. 

Kipro padėtis vedant derybas su ES buvo komplikuota. Remdamasi 
tarptautine teise, kuri nepripažino šiaurinės Kipro dalies okupacijos, 
graikiškoji Kipro vyriausybė, veikdama Kipro Respublikos vardu, skel-
bėsi, kad vesdama derybas ji atstovauja visai salai, nors iš tikrųjų salos 
šiaurės ji nekontroliavo. Šiaurės Kipro turkų vadovai, aktyviai remiami 
Turkijos, kategoriškai atmetė tokias šalies graikų pretenzijas. ES vado-
vai per visą derybų laiką vylėsi, kad Kipro problema bus kaip nors sure-
guliuota prieš priimant Kiprą į ES. Buvo projektuojama ir galimybė ati-
dėti Kipro priėmimą iki tol, kol bus rastas visoms pusėms priimtinas 
sprendimas, tačiau Graikija tokiu atveju grasino vetuoti visų kandidačių 
priėmimą. Kita vertus, priimant padalintą Kiprą į ES galėjo kilti grėsmė 
visos ES santykiams su Turkija. 

1999 m. Helsinkio Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad neišspręs-
tas konfliktas pats savaime negali užkirsti Kipro kelio į ES. Kita vertus, 
buvo padarytas žingsnis Turkijos pusėn, suteikiant jai kandidatės statusą 
ir paskelbiant, kad šalis bus priimta į ES taikant tuos pačius kriterijus 
kaip ir kitoms kandidatėms. 

2002 m. Jungtinės Tautos mėgino tarpininkauti Kipro graikams ir 
turkams ieškant bendro sprendimo, tačiau tai nedavė apčiuopiamų rezul-
tatų. Tais pačiais metais Kopenhagos Europos Vadovų Taryba paskelbė, 
kad derybos su dešimčia kandidačių, tarp jų ir Malta, ir Kipru, yra baig-
tos, ir Kipras kartu su šiomis valstybėmis taps ES nariu 2004 m. gegužės 
mėnesį.  



 

82 

2004 m. balandžio 26 d., prieš pat Kiprui įstojant į ES, abiejose sa-
los dalyse buvo surengtas referendumas dėl JT generalinio sekretoriaus 
Kofio Annano pasiūlyto Kipro susivienijimo plano. Šį planą parėmė 
turkiškosios Kipro dalies gyventojai, tačiau 75 proc. graikų balsavo 
„prieš“. 

Vis dėlto Kipre įvyko teigiamų postūmių: 2007 m. kovo mėnesį bu-
vo demontuota dalis sienos, kuri skyrė dvi Kipro sostinės Nikozijos da-
lis. 2008 m. kovo mėnesį dėl sienos demontavimo susitarė abiejų Kipro 
dalių vadovai.  

 
ES institucijų ir politikos pritaikymas išsiplėtusiai ES. Ankstes-

niais Bendrijos plėtros etapais rengiantis narystei didžiausius „namų 
darbus“ turėjo atlikti šalys kandidatės. Tačiau ruošdamasi VRE valsty-
bių, Maltos ir Kipro priėmimui pati ES turėjo įvykdyti gana radikalias 
reformas. 

 
ES institucijų reforma. Institucijų reforma buvo būtina, nes Ben-

drijos institucijų sąranga buvo sukurta, kai Bendrija turėjo vos 6 nares, o 
praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio viduryje vis labiau ėmė aiškė-
ti perspektyva, kad ES po beprecedentės plėtros gali išsiplėsti iki 27 ir 
dar daugiau narių. Visų pirma tai lietė sprendimų priėmimo mechaniz-
mą, kuris jau ne visiškai atitiko ir tuometinės 15 narių turinčios ES po-
reikius.  

ES institucijų reforma buvo vykdoma 1997 m. pasirašius Amster-
damo ir 2001 m. Nicos sutartį.  

Be sutarčių pakeitimų ES veikloje vyko ir daugiau pokyčių, kurie 
ES darė efektyvesnę. Sutartyse numatytais atvejais vis plačiau buvo tai-
komas kvalifikuotos daugumos balsavimas. Buvo susitaikyta su tuo, kad 
kai kuriose ES iniciatyvose nedalyvauja visos ES narės. Tai galima pa-
sakyti, pavyzdžiui, apie Šengeno susitarimą, Ekonominę ir pinigų są-
jungą (tiesa, valstybėms kandidatėms buvo iškelta sąlyga, kad stojant į 
ES dalyvavimas visuose ES susitarimuose ir sąjungose yra būtinas). 
Maždaug nuo 2000 m. buvo pradėtas taikyti vadinamasis atviro koordi-
navimo metodas (žr. 20 langelį), nauja ir lanksti tarpvyriausybinio ES 
valdymo priemonė, taikoma srityse, kurios priklauso valstybių narių 
kompetencijai, tačiau kuriose esama poreikio siekti tam tikrų bendrai su-
tartų ES tikslų. 
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20 langelis 
Atvirojo koordinavimo metodas 
 
Atvirojo koordinavimo metodas (AKM) yra naujas ES valdymo 

metodas, kuris suteikia naują pagrindą valstybių – ES narių bendradar-
biavimui, jų nacionalinėms politikoms siekiant bendrų tikslų. Tai tarp-
vyriausybinis valdymo metodas, pagrįstas valstybių viena kitos vertini-
mu, o Komisijai čia tenka tik priežiūros vaidmuo. AKM taikomas srity-
se, priklausančiose valstybių narių kompetencijai (užimtumas, socialinė 
apsauga ir socialinė įtrauktis, švietimas, jaunimo politika, profesinės 
kvalifikacijos kėlimas), kuriose esama poreikio siekti tam tikrų bendrai 
sutartų ES tikslų. Valstybių įsipareigojimai taikant AKM nėra teisiškai 
privalomi. AKM yra įteisintas kaip Lisabonos strategijos instrumentas. 

AKM apibrėžė Lisabonos Europos Vadovų Taryba 2000 m. kovo 
mėnesį.  

AKM procesą schematiškai galima apibūdinti keliais žingsniais: 
• Bendrai numatomi ir apibrėžiami tikslai, kuriuos tikimasi pasiekti 

bei planuojamų darbų terminai. 
• Nustatomi kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, kuriais bus verti-

nama pažanga, taip pat geriausios pasaulio ir ES valstybių narių prakti-
kos gairės (angl. benchmarks). 

• Nacionalinės ir regioninės politikos pokyčių planavimas siekiant 
numatytų bendrų tikslų. 

• Pažangos vertinimas, dalyvaujant ir ES valstybėms narėms, ir 
Komisijai, pasidalijimas patirtimi, apsikeitimas geriausia praktika.  

 
 
 
Vis dėlto ir Nicos sutarties nuostatos yra laikomos nepakankamo-

mis sklandžiam ES darbui.  
Daugelis parengto Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto nuo-

statų buvo patvirtintos turint galvoje visų pirma numatomą ES plėtrą. 
Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie pirmininkavimo Taryboje reformą. Si-
stemą, pagal kurią Tarybai paeiliui po šešis mėnesius pirmininkauja vie-
na valstybė, buvo siūloma keisti pirmininkavimą paskiriant trijų valsty-
bių grupei. Buvo numatoma, kad kas pusmetis rotacijos būdu keistųsi 
viena valstybė, tad grupės sudėtis visiškai pasikeistų per aštuoniolika 
mėnesių. Tai turėjo suteikti pirmininkavimui daugiau stabilumo. Buvo 
siūloma, kad Europos Vadovų Taryba kvalifikuotos daugumos balsavi-
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mu išsirinktų prezidentą, pustrečių metų kadencijai su galimybe vieną 
kartą perrinkti. Galų gale, Konstitucinė sutartis pakeitė Nicos sutarties 
nuostatą, kad Komisijoje turi būti po vieną narį iš kiekvienos valstybės 
narės – mat suprantama, kad turėdamas 20 ir daugiau narių Komisijos 
kabinetas negali dirbti veiksmingai. Konstitucijoje buvo numatyta, kad 
nuo 2014 m. Komisijos narių skaičius turi prilygti dviems trečdaliams 
valstybių narių skaičiaus. Tačiau Sutartis dėl Konstitucijos Europai liko 
nepriimta, Prancūzijos ir Nyderlandų rinkėjams referendumuose jos ne-
patvirtinus atitinkamai 2005 m. gegužės 29 d. ir 2005 m. birželio 1 d. 

Daugelis Sutarties dėl Konstitucijos nuostatų, reformuojančių insti-
tucijas, buvo perkeltos į Lisabonos sutartį, kurią valstybių vadovai pasi-
rašė 2007 m. gruodžio mėnesį. Tačiau Lisabonos sutarties ratifikavimą 
teko atidėti, ją referendume atmetus Airijos rinkėjams. 

 
Politikos reforma. Priimdama didelę grupę naujų narių, tarp kurių 

daugelis yra silpniau ekonomiškai išsivysčiusios nei ES vidurkis, ES tu-
rėjo reformuoti tas politikos sritis, kurioms daugiausia lėšų skiriama ES 
biudžete: Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir Struktūrinę politiką. 

ES politikos reformų gaires Komisija nubrėžė 1997 m. paskelbtame 
dokumente „Darbotvarkė 2000: už stipresnę ir platesnę Sąjungą“. Jame 
buvo rekomenduojama BŽŪP srityje kainų reguliavimą subsidijomis 
pakeisti tiesioginėmis subsidijomis žemdirbiams. Struktūrinių fondų pa-
ramą siūloma skirstyti labiau susitelkiant į tikslą įveikti ekonominį ir so-
cialinį atsilikimą. ES biudžetas ir toliau neturėtų viršyti tuomet egzista-
vusio 1,27 proc. visų ES narių BVP. Šiems Komisijos pasiūlymams po 
įvykusių derybų ir atliktų tam tikrų pataisų 1999 m. pritarė Berlyno Eu-
ropos Vadovų Taryba, ir jie buvo įtvirtinti ES teisės aktuose. 

  
Penktojo ir šeštojo plėtros etapų reikšmė. 2004 ir 2007 m. penk-

tasis ir šeštasis plėtros etapai užima ypatingą vietą Europos ekonominės 
bendrijos ir ES istorijoje. Jiems įvykus ES jau nebėra vien Vakarų Eu-
ropos valstybių organizacija, o jungia ir pokomunistines valstybes, ku-
rios XX a. ilgus dešimtmečius buvo atskirtos nuo Vakarų Europos. 
Valstybių narių skaičius padidėjo nuo 15 iki 27. Niekada iki tol ES netu-
rėjo vesti derybų vienu metu su tokiu dideliu skaičiumi kandidačių, be 
to, taip smarkiai besiskiriančių nuo senųjų ES narių. Besirengdama 
šiems plėtros etapams ES, kaip niekada iki tol, turėjo atlikti gilias savo 
politikos ir institucijų reformas. 
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Savikontrolės klausimai 
 
1. Apibūdinkite Vidurio ir Rytų Europos valstybių (VRE) ir Euro-

pos Bendrijos santykius šaltojo karo metais, praėjusio amžiaus dešimto-
jo dešimtmečio pradžioje, dabartiniu metu. 

2. Su kokiais sunkumais susidūrė VRE valstybės, pareiškusios norą 
integruotis į ES? 

3. Kokiais būdais ES padėjo VRE valstybėms pasirengti narystei? 
4. Kokiomis aplinkybėmis ES priėmė sprendimą pradėti derybas dėl 

narystės su VRE valstybėmis? 
5. Apibūdinkite derybas dėl narystės ES. Kokios pozicijos laikėsi 

ES ir VRE valstybės? 
6. Apibūdinkite Kipro ir Maltos kelią į ES. 
7. Kokias reformas turėjo įvykdyti ES, besiruošdama penktajam ir 

šeštajam plėtros etapui?  
 
 
 
Pasvarstykime 
 
Ką įgijo ir ką prarado Lietuva įstodama į ES? 
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12. DIFERENCIJUOTA INTEGRACIJA 
 
 
Diferencijuota integracija yra apibendrinanti sąvoka, kuri apima 

Europos integracijos modelius, kai nėra reikalavimo visoms valstybėms 
narėms dalyvauti visuose integracijos projektuose, arba kai joms lei-
džiama įgyvendinti Europos politikas skirtingu greičiu. Kalbant apie Eu-
ropos Sąjungos politikas dažnai vartojamos ir susijusios sąvokos „lanks-
tumas“ (angl. flexibility), „glaudesnis bendradarbiavimas“ (angl. closer 
cooperation, vartotas Amsterdamo sutartyje) ir „tvirtesnis bendradar-
biavimas“ (angl. enhanced cooperation, vartojamas Nicos sutartyje). ES 
plėtra priimant Vidurio ir Rytų Europos valstybes dar labiau paskatino 
jau ir anksčiau kildavusias diskusijas, ar yra įmanoma reikalauti, kad vi-
sos ES narės priimtų visą Bendrijos teisyną, be to, panašiu būdu ir laiku. 
ES sutartyse šiuo metu yra numatyta diferencijuotos integracijos gali-
mybė, tačiau čia numatytu mechanizmu kol kas nėra pasinaudota. 

 
Diferencijuota integracija Bendrijos sutartyse. Praėjusio am-

žiaus dešimtajame dešimtmetyje Europos politikai gana dažnai priimda-
vo sprendimus, pritaikydami diferencijuotos integracijos principą kai 
kuriose ES politikose. 1992 m. pasirašyta Europos Sąjungos (Mastrich-
to) sutartis pirmą kartą leido valstybėms narėms nedalyvauti ES ekono-
minės ir pinigų sąjungos, gynybos, socialinėje politikose. Tuo metu bu-
vo manoma, kad šios priemonės liks išimtimis, tačiau vėliau taisant ES 
sutartis diferenciacija buvo apibrėžta ir įteisinta. Tuo buvo siekiama ke-
leto tikslų. Diferenciacijos galimybė besiplečiančiai ES turėjo suteikti 
daugiau dinamiškumo, panaikinti padėtį, kai kelios valstybės galėjo blo-
kuoti kitų valstybių narių spartesnės integracijos siekius, taip pat prie-
laidas valstybių, pasiryžusių didesnei integracijai, grupių formavimuisi 
už ES institucinės struktūros, kaip atsitiko pasirašant Šengeno sutartį.  

1997 m. Amsterdamo sutartyje atsirado nuostatų, kuriose buvo kal-
bama apie glaudesnį bendradarbiavimą. Siekiant išvengti galimos žalos 
bendrosios rinkos funkcionavimui buvo nustatyta, kad toks bendradar-
biavimas galimas tik srityse, kurios nėra priskirtos išimtinei ES kompe-
tencijai, taip pat negalėjo būti susijusios su pilietybe, pakenkti konku-
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rencijai arba diskriminuoti kitų valstybių narių piliečių. Glaudesnis ben-
dradarbiavimas galėjo būti pradėtas tik Komisijos siūlymu. Jame turėjo 
dalyvauti didesnė pusė visų ES narių, be to, kiekviena valstybė narė, net 
ir neišreiškusi noro dalyvauti iniciatyvoje, turėjo teisę ją blokuoti. Buvo 
sudaryta galimybė spartesnę integraciją vykdyti dalyje pirmojo (Euro-
pos Bendrijos) ir trečiojo (teisingumas ir vidaus reikalai) ramsčių politi-
kų. Tam tikra diferencijuota integracija buvo įmanoma ir antrajame 
ramstyje, Bendrojoje užsienio ir saugumo politikos srityje, tačiau dėl jos 
turėjo būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. 

2001 m. pasirašyta Nicos sutartis dar aiškiau apibrėžė tvirtesnio 
bendradarbiavimo sąlygas. Sutartyje teigiama, kad toks bendradarbia-
vimas galimas tik turint tikslą stiprinti integraciją ir išsėmus visas kitas 
spartesnės integracijos galimybes. Jis negali pakenkti ES bendrajai rin-
kai, ekonominei ir socialinei sanglaudai. Nustatyta, kad tvirtesniame 
bendradarbiavime gali dalyvauti ne mažiau kaip aštuonios valstybės 
(vietoj buvusios daugumos), be to, panaikinama atskiros valstybės veto 
teisė. Pagal Nicos sutartį sprendimą dėl tokio bendradarbiavimo priima 
Taryba kvalifikuotos daugumos balsavimu po konsultacijų su Europos 
Parlamentu. Tose srityse, kuriose taikoma bendro sprendimo procedūra, 
būtinas Europos Parlamento pritarimas. Pirmajame ramstyje procesas 
gali prasidėti tik Komisijos siūlymu, trečiajame Komisijos iniciatyva nė-
ra būtina. Sutartis tvirtesnio bendradarbiavimo galimybę išplėtė ir į ant-
rąjį ES ramstį, tačiau tik į tas veiklos sritis, kurios neturi gynybos politi-
kos ir karinių pasekmių. Sprendimą šiuo atveju priima Europos Vadovų 
Taryba. 

2007 m. pasirašyta, tačiau dar neįsigaliojusi Lisabonos sutartis tvir-
tesniame bendradarbiavime dalyvaujančių valstybių skaičių padidino 
nuo 8 iki 9. Toks bendradarbiavimas galimas tik veiklos srityse, kurios 
nepriskiriamos išskirtinei ES kompetencijai. Susikūrusi valstybių grupė 
turi būti bet kuriuo metu atvira prisijungti kitoms valstybėms narėms. 
Taip pat nustatoma, kad tvirtesnį bendradarbiavimą visais atvejais turi 
patvirtinti Europos Parlamentas. Lisabonos sutartis pakartoja ankstesnių 
sutarčių nuostatas, kad tvirtesnio bendradarbiavimo tikslas turi būti to-
lesnis ES tikslų įtvirtinimas, jos interesų gynimas ir integracijos proceso 
skatinimas. Susikūrusiai spartesnės integracijos grupei priimant spren-
dimus, diskusijose dalyvauti turi teisę visos ES narės, tačiau balsuoja tik 
grupės dalyvės. Sprendimai privalomi tik dalyvaujančioms tvirtesnio 
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bendradarbiavimo iniciatyvoje valstybėms ir netampa acquis dalimi, ne-
turi būti priimti ir įgyvendinti valstybių kandidačių.  

 
Diferencijuotos integracijos taikymas. Įteisintos galimybės taikyti 

lankstesnį integracijos modelį liudija, kad atitolstama nuo tradicinio 
vieningos ES integracijos metodo, pagal kurį bet kuriai naujai integraci-
jos iniciatyvai turi pritarti visos valstybės ir ją įgyvendinti vienu metu. 
Šis metodas susiformavo dar Europos integracijos pradžioje. 1957 m. 
sudarytoje Romos sutartyje šešios valstybės, Belgija, Italija, Liuksem-
burgas, Nyderlandai, Prancūzija, ir Vakarų Vokietija įsipareigojo vie-
ningai siekti bendrų ekonominių ir politinių tikslų. Europos Bendrijos 
sutartyse buvo keliamas tikslas – įgyvendinti glaudesnę valstybių sąjun-
gą, o tam pasitelkta nuostata, kad europiniai įstatymai turi įsigalioti ir 
būti vienodai taikomi visoje Bendrijoje. Europos teisingumo teismas sa-
vo sprendimuose nuolat pabrėždavo Bendrijos įstatymų vienodo interp-
retavimo ir taikymo svarbą.  

Vieningos ES integracijos metodas buvo vyraujantis, tačiau visuo-
met būta tam tikrų išimčių. Pavyzdžiui, į ES naujai priimamoms valsty-
bėms yra suteikiami pereinamieji laikotarpiai, kai valstybės turi teisę ne-
taikyti kai kurių acquis communautaire dalių ir įgyvendinti ES teisę pa-
laipsniui. 

Be to, spręsdamos kai kurias specialias problemas ES valstybės 
bendradarbiauja sudarydamos grupes ne ES. Pavyzdžiui, 1985 m. Belgi-
ja, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vakarų Vokietija sudarė 
Šengeno susitarimą, kurio tikslas – netrukdomos, nereikalaujant paso, 
kelionės per valstybių sienas. 1997 m. pasirašius Amsterdamo sutartį 
Šengeno sutartis tapo ES teisės dalimi. 1992 m. Vokietija ir Prancūzija 
parodė iniciatyvą gynybos srityje ir įkūrė europinį kariuomenės dalinį 
Eurocorps. Prie jo vėliau prisijungė Belgija, Ispanija, Liuksemburgas. 
Eurocorps yra ir ES, ir NATO greitojo reagavimo korpusas.  

1991 m. pasirašius Mastrichto sutartį, kuria buvo įkurta ES, kartu 
buvo įteisintos ir pastovios išimtys (angl. permanent opt-outs), leidžian-
čios kai kurioms valstybėms nedalyvauti net itin svarbiose ES politiko-
se. Danijai ir Jungtinei Karalystei buvo leista neįsivesti bendros ES va-
liutos – euro. Savo ruožtu Švedija nevykdo prisiimto įsipareigojimo įsi-
vesti eurą, motyvuodama, kad šią idėją atmetė piliečiai surengtame refe-
rendume, ir tokia jos pozicija ES yra toleruojama. Reikšminga tai, kad 
šios valstybės nedalyvauja įgyvendinant svarbius Ekonominės ir pinigų 
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sąjungos principus ne todėl, kad neturėtų galimybių prisijungti, o tiesiog 
priėmusios atitinkamą politinį sprendimą. Jungtinė Karalystė nesutiko 
prisijungti prie Susitarimo dėl socialinės politikos, kurį pasirašė kitos 11 
tuometinių ES narių. Protokolas dėl socialinės politikos buvo prijungtas 
prie Mastrichto sutarties, o Jungtinei Karalystei suteikta pastovi išimtis. 
Tiesa, į valdžią atėjus leiboristų Tony’o Blair’o vadovaujamai vyriausy-
bei Jungtinė Karalystė prisijungė prie Susitarimo, ir jis buvo įtrauktas į 
ES sutartį 1999 m. įsigaliojusia Amsterdamo sutartimi.  

Prie Šengeno sutarties, tapusios ES teisės dalimi, neprisijungė Airi-
ja ir Jungtinė Karalystė, o Danija įgijo teisę nedalyvauti įgyvendinant 
kai kuriuos Šengeno sutarties aspektus.  

2007 m. pasirašytoje, bet dar neįsigaliojusioje Lisabonos sutartyje, 
Pagrindinių teisių chartija tampa teisiškai privaloma ES institucijoms ir 
valstybėms narėms, įgyvendinančioms ES teisę. Prie sutarties pridėtame 
protokole numatytos išimtys Jungtinei Karalystei ir Lenkijai dėl Teisin-
gumo Teismo ir nacionalinių teismų jurisdikcijos spręsti dėl Chartijoje 
numatytų teisių apsaugos. 

 
Diferencijuotos integracijos modeliai. Sąvokos, apibūdinančios 

diferencijuotą integraciją, dar nėra nusistovėjusios. Vis dėlto čia galima 
išskirti tris skirtingus požiūrius ir tris juos atitinkančius diferencijuotos 
integracijos koncepcijas: „skirtingų greičių“ Europą, Europą à la carte ir 
„koncentrinių ratų“ Europą. Dažnai dar yra vartojamas terminas „kinta-
mos geometrijos“ Europa, tačiau ši sąvoka vertinama skirtingai. Kartais 
ji laikoma diferencijuotos integracijos sinonimu, o kartais tapatinama su 
„koncentrinių ratų“ modeliu. 

„Skirtingų greičių“ Europa (angl. multispeed Europe) yra ma-
žiausiai radikalus diferenciacijos modelis, nes jis paremtas tradiciniais 
Europos integracijos proceso principais. „Skirtingų greičių“ Europos 
koncepcija pagrįsta prielaida, kad visos valstybės narės gali sutarti dėl 
bendrų integracijos tikslų ir imtis juos įgyvendinti, nors dėl objektyvių 
aplinkybių, visų pirma dėl ekonominių ir socialinių sąlygų skirtumų, yra 
neįmanoma įgyvendinti tuos tikslus visoms valstybėms tuo pačiu metu. 
Taigi visos šalys įgyvendins užsibrėžtus politikų siekius, tačiau atliks tai 
joms priimtinu laiku. Toks integracijos modelis lemia laikinus integraci-
jos skirtumus. Jis nenumato pereinamųjų laikotarpių, kurie nustatomi 
priimant į ES naujas nares, ir politikos nuostatų įgyvendinimo terminus 
palieka neapibrėžtus. Manoma, kad integruojantis kils sunkumų visų 
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pirma ekonomiškai atsiliekančioms valstybėms, todėl joms turi būti nu-
matoma parama, kad atsilikimas būtų įveiktas. „Skirtingų greičių“ Eu-
ropos metodas integracijos šalininkų dažniausiai laikomas natūraliu ir 
priimtinu. 

Europa à la carte yra radikaliausias diferenciacijos modelis (à la 
carte prancūziškai reiškia pasirinkimą iš meniu). Jis sudaro galimybę 
valstybėms narėms pasirinkti ES veiklos sritis, kuriose jos sutinka daly-
vauti. Dabartinis tradicinis vieningos integracijos metodas, taip pat ir 
„skirtingų greičių“ Europos samprata, numato, kad visos valstybės turi 
sutarti dėl vieningos integracijos, tačiau Europos à la carte šalininkai 
yra įsitikinę, kad dėl didėjančių Europos politinių, socialinių ir ekono-
minių skirtumų tokia integracija tampa neįmanoma. Be to, kai kurios 
valstybės tiesiog nenori dalyvauti dalyje veiklos sričių ir perduoti atitin-
kamą savo suvereniteto dalį ES. Pagal kraštutinį Europos à la carte va-
riantą valstybė narė gali atsisakyti dalyvauti bet kurioje ES politikoje, 
tačiau vis dėlto dauguma šio modelio šalininkų sutinka, jog vis dėlto turi 
būti bendras svarbiausių privalomų politikų pagrindas. Paprastai čia mi-
nima bendroji rinka, tačiau dažnai nurodomos ir kitos bendros būtinos 
veiklos sritys. Taigi kitaip nei „skirtingų greičių“ Europos modelis, šis 
modelis, įvairioms valstybėms plėtojant demokratiją skirtingose srityse 
ir skirtingomis formomis, sukurtų nuolatinius integracijos skirtumus ir 
panaikintų netgi potencialią federacinės Europos galimybę: ES pamažu 
virstų grynai tarpvyriausybine organizacija.  

 Šis diferencijuotos integracijos metodas Europos politikų ilgą laiką 
buvo atmetamas. Vis dėlto Amsterdamo sutarties nuostata apie glaudes-
nį bendradarbiavimą ir Nicos sutarties tvirtesnis bendradarbiavimas 
primena Europos à la carte funkcinės diferenciacijos principus. 

„Koncentrinių ratų“ Europa yra tikėtinas Europos integracijos ir 
plėtros modelis, kuris neapsiriboja tik ES, tačiau aprėpia visą Europos 
žemyną. Skirtingą integracijos laipsnį čia atspindėtų koncentriniai ratai. 
Tvirtų integracijos šalininkių branduolį suptų keli koncentriniai ratai su 
valstybių grupuotėmis, kurių integracijos lygis būtų vis mažesnis ir galų 
gale galėtų apimti net valstybes, kurios nėra ES narės. Geometriškai 
toks vaizdas primena ratilus vandens paviršiuje į vandenį metus akmenį. 
Kuo toliau nuo centro, tuo ratai didesni, o viršvalstybinė integracija – 
mažesnė. Valstybė, priklausanti mažesniajam ratui, turėtų būti ir dides-
niojo rato narė. Pozicija viename ar kitame rate nebūtų nustatoma kartą 
visam laikui: įvykdžius ekonomines sąlygas arba atsiradus atitinkamai 
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politinei valiai šalis galėtų pasistūmėti branduolio link, tačiau tam neuž-
tektų, kaip Europos à la carte atveju, pažangos tik vienoje kurioje nors 
veiklos srityje. Priklausomybę vienai ar kitai grupei turėtų lemti tam tik-
rų nustatytų politikų įgyvendinimas: kuo arčiau branduolio, tuo bendrų 
politikų daugiau.  

Diferencijuotos integracijos modelių skirtumai išryškinti 5 lentelėje. 
 
 

5 lentelė. Diferencijuotos integracijos modeliai 
 

Modelis 
Svarbiausia diferenciacijos 

priežastis 
Integracijos padėtis 

„Skirtingų greičių“ 
Europa 

Nesugebėjimas įgyvendinti 
politikos (trumpuoju laiko-
tarpiu)   

Skirtingi politikų režimai 
įvairioms valstybėms, tačiau 
atsiliekančiosios valstybės 
privalo laikui bėgant įveikti 
atsilikimą 

Europa à la carte Valstybės turi galimybę ne-
dalyvauti kai kuriose veiklos 
srityse 

Skirtingi politikų režimai ne-
ribotam laikui 

„Koncentrinių ratų“ 
Europa 

Nesugebėjimas įgyvendinti 
politikos (ilguoju laikotar-
piu) 

Skirtingo integracijos lyg-
mens valstybių ratai apie la-
biausiai integruotų valstybių 
branduolį 

 
Šaltinis: Warleigh A. Flexible Integration: Which Model for the European 

Union? Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002, p. 10. 
 
 

Diferencijuota integracija: „už“ ir „prieš“. Diferencijuota integ-
racija turi privalumų: ji neleidžia nenorinčioms ar negalinčioms gilinti 
integraciją valstybėms stabdyti arba blokuoti integracijos proceso. Be to, 
tikėtina, kad glaudesnė dalies valstybių integracija taps impulsu prisi-
jungti ir kitoms valstybėms dėl ekonominio tikslingumo ir kitų sumeti-
mų. Tikimasi, kad visoms valstybėms tvirtai įsipareigojus siekti ekono-
minės integracijos, skirtingo integracijos laipsnio valstybių grupių for-
mavimasis kitose veiklos srityse neužgoš svarbiausių ES pasiekimų. 

Vis dėlto diferencijuotos integracijos koncepcija yra sunkiai suderi-
nama su pamatiniais ligšiolinės Europos integracijos principais bei svar-
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biausiais ES tikslais ir, pradėta taikyti, ateityje gali sukelti valstybių ne-
sutarimų ir politinių problemų.  

Diferencijuota integracija pažeidžia pamatinį ES principą siekti „vis 
glaudesnės sąjungos“, taip pat gali pažeisti valstybių narių solidarumą ir 
demokratinio sprendimų priėmimo principą. 

ES sutartyje dar nuo Romos sutarties laikų kalbama apie „vis glau-
desnę sąjungą“. Pradėjus taikyti diferencijuotą integraciją ši nuostata 
būtų pažeista. Pagal à la carte ir „koncentrinių ratų“ integracijos mode-
lius išlieka nuolatiniai valstybių dalyvavimo vienose ar kitose veiklos 
srityse skirtumai. Tokie ilgai trunkantys skirtingumai gali atsirasti ir tai-
kant „skirtingų greičių“ Europos modelį. Tai lemtų sąjungos išsiskai-
dymą į atskiras valstybių grupes.  

Diferenciacija kelia grėsmę ir valstybių narių solidarumui, kuris 
Bendrijos kūrėjų buvo projektuojamas kaip vienas pamatinių besiinteg-
ruojančios Europos principų. Skirtingas integracijos laipsnis gali iš nau-
jo iškelti klausimą, kaip turi būti naudojamas ES biudžetas, ar turtingos 
ir didesniais tempais besiintegruojančios valstybės ir toliau turi skirti lė-
šų vargingesnėms šalims, negalinčioms ar nenorinčioms žengti spartes-
nės integracijos keliu. 

Diferencijuota integracija taip pat gali pažeisti demokratinio 
sprendimų priėmimo principą. Pagal à la carte ir „koncentrinių ratų“ 
Europos modelius susidarytų valstybių grupė, kuri gilintų integraciją, 
išplėsdama ją į naujas veiklos sritis. Kitos valstybės negalėtų dalyvauti 
priimant sprendimus dėl šių naujų politikų. Kita vertus, nusprendus pri-
sijungti prie didesnės integracijos grupės valstybėms tektų priimti ir 
vykdyti nuostatas, kurias rengiant jos nedalyvavo. Taigi sparčiau besiin-
tegruojančios grupės valstybės galėtų primesti savo nuostatas kitoms 
valstybėms. Be to, galėtų būti pažeistas ir vienas iš svarbių reikalavimų 
demokratiniam sprendimų priėmimui, skaidrumo principas. Skirtingi da-
lyvavimo ES integracijos procesuose lygiai lemtų, kad priimant spren-
dimus kiekvieną kartą dalyvautų kitos sudėties valstybių grupė. Dėl to 
ES sprendimų priėmimas, kuris ir dabar yra sudėtingas, taptų dar sun-
kiau suprantamas asmenims, kurie nėra tos srities specialistai. Tokiomis 
sąlygomis būtų sunku plėtoti Europos vienybės, Europos identiteto idė-
jas. 
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Savikontrolės klausimai 
 

1. Kaip kito ES sutartyse įtvirtintos diferencijuotos integracijos są-
lygos? 

2. Pateikite diferencijuotos integracijos taikymo pavyzdžių. 
3. Kokie yra diferencijuotos integracijos modeliai? Kokie svarbiau-

si jų skirtumai? 
4. Kaip diferencijuota integracija gali pasitarnauti Europos integra-

cijai? Kaip ji gali trikdyti integraciją? 
 
 
 
Pasvarstykime 
 
Kokiomis aplinkybėmis Lietuva turėtų remti diferencijuotos integ-

racijos iniciatyvas? 
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13. NAUJOS VALSTYBĖS KELYJE Į ES 
 
 
Europos valstybių vyriausybės, atstovaujamos Europos Vadovų Ta-

ryboje, sutarė, kad ES ateityje galėtų priimti pietryčių Europos valsty-
bes: Kroatiją, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Albaniją, 
Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Kosovą ir Turkiją. Šios 
valstybės galės tapti ES narėmis tik tada, kai atitiks narystei keliamus 
reikalavimus. Plėtros procesas gali būti vykdomas tik laipsniškai, pama-
tuotais ir gerai parengtais žingsniais. ES yra atvira ir kitoms Europos 
valstybėms, kurios galbūt pareikš norą įstoti, pavyzdžiui, Islandijai. 

Šiuo metu yra trys oficialios kandidatės įstoti į ES: Kroatija, Turkija 
ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM). 

Oficialus kandidatės statusas Kroatijai suteiktas 2004 m., Turkijai ir 
BJRM – 2005 m.  

2005 m. ES pradėjo derybas su Kroatija ir Turkija. Derybų dėl na-
rystės su BJRM data dar nepaskelbta. Kitoms Vakarų Balkanų valsty-
bėms – Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Kosovui ir 
Serbijai – yra pažadėta narystė, kai jos bus pasirengusios. Šios valstybės 
laikomos potencialiomis kandidatėmis. 

Su visomis Vakarų Balkanų valstybėmis ES pradėjo vadinamąjį 
stabilizacijos ir asociacijos procesą. Jis siekia trijų tikslų – stabilizuoti 
valstybes, užtikrinti spartų perėjimą prie rinkos ekonomikos, skatinti re-
gioninį bendradarbiavimą ir atverti stojimo į ES perspektyvą. Šių vals-
tybių reformoms ES teikia paramą, be to, jos į ES bendrąją rinką gali 
laisvai eksportuoti prekes. Svarbiausias proceso elementas – tai Stabili-
zacijos ir asociacijos susitarimas (SAS), kuriuo įtvirtinami ES ir kiek-
vienos Vakarų Balkanų šalies sutartiniai santykiai, abiejų susitarimo ša-
lių teisės ir pareigos. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimais visų pirma 
siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių demokratijos princi-
pų ir garantuojami esminiai ES bendrosios rinkos elementai.  

 
Kroatija. ES požiūriu Kroatija labiausiai narystės link pažengusi 

valstybė. Oficialūs ES pareigūnai teigia, kad jei Kroatija dės pakanka-
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mai daug pastangų reformuodama savo teisinę sistemą ir ekonomiką, 
narystei ES ji bus pasirengusi XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigoje.  

SAS Kroatija pasirašė 2001 m., o jis įsigaliojo 2005 m. Oficialus 
kandidatės statusas Kroatijai suteiktas 2004 m. birželio mėnesį, o dery-
bos su valstybe pradėtos 2005 m. spalio 3 d. 2008 m. Taryba priėmė 
naują Stojimo partnerystę17 Kroatijai. 

 
 
21 langelis 
Numatoma ES plėtra ir jos reikšmė 
 
Iš Europos Komisijos nario, atsakingo už plėtrą, Ollio Rehno pa-

skaitos 2006 m. 

Plėtra yra ES „švelniosios“, diplomatinės, galios esmė – jos galios 
pakeisti artimiausias kaimynes, kad jose įsigalėtų veiksminga demokra-
tija, rinkos ekonomika, ir kad šios kaimynės taptų tikromis partnerėmis 
pasitikdamos bendrus iššūkius. Per pastarąjį pusantro dešimtmečio mes 
matėme, kaip ši „švelnioji galia“ veikia Vidurio ir Rytų Europoje. 

Nesistengiame bet kokia kaina, kad artimoje ateityje į ES būtų pri-
imtos naujos narės. Greičiausia, kad pirmoji priimta valstybė bus Kroati-
ja, o kitų, kurių pažanga skirtinga, priešaky laukia ilgas kelias. Matant 
priešaky ilgą pasirengimo laiką didžiausias iššūkis mums yra pasiekti, 
kad valstybės liktų motyvuotos vykdydamos reformas ir tapdamos part-
nerėmis sprendžiant tarptautinio nusikalstamumo ar aplinkosaugos pro-
blemas. Tai yra geriausias būdas Europoje užtikrinti ilgalaikį saugumą. 

 
Šaltinis: Olli Rehn. Europe’s Next Frontiers. Helsinki, 27 October 2006 
 

 
 
Po Antrojo pasaulinio karo Kroatija buvo Jugoslavijos dalis, o ne-

priklausomybę paskelbė 1991 m. Po nepriklausomybės paskelbimo bu-
vo kilęs karas su likusia Serbijos dominuojama Jugoslavija ir su Kroati-
joje gyvenusiais serbais. Kroatija pasirengusi tapti antrąja – įkandin 
Slovėnijos – valstybe iš buvusios Jugoslavijos, kuri taps ES nare. Komi-
sija jau pripažino, kad Kroatija turi stabilias demokratijos institucijas ir 

                                                 

17 Stojimo partnerystė yra vienas iš pagrindinių Stojimo strategijos elementų, 
nustatantis naujus ir dar likusius prioritetinius veiksmus konkrečiai kandidatei siekiant 
narystės ES bei pateikiantis finansinės paramos gaires. Plačiau apie tai žr. skyriuje 
„Penktasis ir šeštasis plėtros etapai“. 
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iš esmės vykdo reikalavimus, susijusius su teisinės valstybės principu ir 
pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimu. Kroatijoje jau sukurta funk-
cionuojanti rinkos ekonomika, o kai kuriais ekonomikos ir socialinės 
pažangos rodikliais šalis lenkia Bulgariją ir Rumuniją, į ES įstojusias 
2007 m. Kaip politinės prielaidos Kroatijai siekti narystės ES buvo iš-
kelti reikalavimai sudaryti sąlygas sugrįžti serbų pabėgėliams, kurie pa-
sitraukė iš šalies per 1991–1995 m. vykusį serbų ir kroatų karą, refor-
muoti teisinę sistemą ir bendradarbiauti su Jungtinių Tautų Hagos karo 
nusikaltimų teismu. 

 
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM). SAS su 

valstybe pasirašytas 2001 m., o įsigaliojo 2004 m. Kandidatės įstoti į ES 
statusas BJRM suteiktas 2005 m. gruodžio mėnesį, tačiau derybų pra-
džia dar nenustatyta. 2008 m. vasario 18 d. Taryba patvirtino Stojimo 
partnerystę, papildydama ankstesnę 2006 m. sausio mėnesį priimtą Eu-
ropos partnerystę.  

BJRM laikosi taika, nors vakaruose, kur gyvena albanų bendruo-
menė, esama įtampos. 2001 m. po konflikto su albanais pasirašius vadi-
namąją Ohrido sutartį albanai įgijo didesnę autonomiją. 

Buvusi Jugoslavijos respublika tapo nepriklausoma 1991 m. Vals-
tybė nesutarė su savo pietine kaimyne ES nare Graikija dėl „Makedoni-
jos“ vardo. Graikija laikosi pozicijos, kad Makedonija turi būti vadina-
ma tik Graikijos šiaurinė dalis, o valstybės siekyje vadintis Makedonija 
įžvelgia teritorines pretenzijas. ES remiasi Graikijos argumentais ir ben-
drauja su valstybe naudodama buvusios BJRM pavadinimą. Kol nesu-
tarta dėl pavadinimo, Graikija laikosi nuostatos blokuoti Makedonijos 
pastangas įstoti į ES ir NATO. 

Rimtas smūgis BJRM ambicijoms įstoti į ES buvo suduotas per 
2008 m. birželio mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Kilus konfliktui 
ir susišaudymams tarp dviejų konkuruojančių albanų grupuočių vienas 
žmogus žuvo, o devyni sužeisti. Be to, rinkimuose buvo daug pažeidi-
mų, ir jie pripažinti nedemokratiškais. 

 

Turkija. Turkijos Respublika buvo įkurta 1923 m. subyrėjus Os-
manų imperijai. Mustafa Kemalis Atatiurkas, kuris laikomas valstybės 
įkūrėju, įvykdė daugelį radikalių reformų modernizuodamas šalį, įtvir-
tindamas pasaulietinės valstybės pobūdį. 

Turkija jau seniai yra pareiškus norą glaudžiau bendradarbiauti su 
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Europos Bendrija, taip pat į ją integruotis. 1963 m. tarp EEB ir Turkijos 
buvo pasirašyta vadinama Ankaros asociacijos sutartis. Muitų sąjungą 
su Turkija ES sudarė 1995 m.  

Prašymą tapti ES nare Turkija pateikė 1987 m. 1999 m. gruodžio 
mėnesį Helsinkio Europos Vadovų Taryba suteikė Turkijai valstybės 
kandidatės statusą. Derybos dėl narystės su Turkija pradėtos 2005 m. 
spalio mėn. Sutarta, kad šių derybų baigtis nėra garantuota ir apibrėžta. 
Manoma, kad jos truks mažiausiai 10–15 m.  

Taigi Turkija yra reikšmingas Europos Bendrijos partneris jau dau-
giau nei keturis dešimtmečius. Turkijos noras įstoti į ES yra plačiai dis-
kutuojama ir prieštaringai vertinama tema.  

Abejones dėl Turkijos narystės kelia Turkijos geografinė padėtis – 
tik 3 proc. valstybės teritorijos yra Europoje (tiesa, ES narys Kipras ge-
ografiškai taip pat nepriklauso Europai). Turkija yra musulmoniška 
valstybė, todėl keliamas klausimas, kaip Turkijos narystė paveiktų Eu-
ropos kultūrinę tapatybę. Šiuo metu šalyje gyvena apie 70 milijonų gy-
ventojų. Tai reiškia, kad Turkija turėtų didelę įtaką ES priimant spren-
dimus – kol kas mažesnę, nei Vokietija, tačiau po dešimtmečio gali tapti 
didžiausia ES valstybe. Turkija yra palyginus silpnai ekonomiškai išsi-
vysčiusi šalis, todėl, taikant dabartinius ES biudžeto perskirstymo krite-
rijus, jai tektų skirti ženklią paramą kitų ES regionų, taip pat kitų numa-
tomų priimti į ES valstybių, sąskaita. Šios valstybės demokratija vis dar 
nestabili, nėra iki galo užtikrinamos moterų, tautinių mažumų (kurdų, 
armėnų) teisės, esama požymių, kad ribojama žodžio laisvė. Daugeliui 
europiečių nerimą kelia tradicinis kariškių vaidmuo Turkijoje įtvirtinant 
vakarietiškas vertybes: pokario metu kariškiai įvykdė keturis karinius 
perversmus. Galų gale Turkija yra okupavusi šiaurinį Kipro salos treč-
dalį (tai patvirtinta Jungtinių Tautų rezoliucijoje) ir atsisako pripažinti 
ES narę Kipro Respubliką. Turkija negalės įstoti į ES, kol šie konfliktai 
nesureguliuoti. Nuolatinis Turkijos konflikto su daugeliu Vakarų valsty-
bių židinys yra tai, kad šalis atsisako pripažinti armėnų genocidą, Os-
manų imperijoje vykdytą 1915–1917 m. (genocidą oficialiai pasmerkė 
21 valstybė, taip pat ir Lietuva).  

Iškilus Turkijos integracijos į ES sunkumams šalies visuomenės pa-
rama narystės ES idėjai silpnėja. Turkijoje esama didelės priešpriešos 
tarp vakarietiškai orientuotų ir proislamistinių jėgų. Nors oficialiai vals-
tybė ir religija šalyje yra atskirtos, islamo įtaka vis labiau jaučiama dau-
gelyje visuomeninio gyvenimo sferų. 
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Turkijos narystės ES šalininkai pateikia savus argumentus. Turkija 
yra didelė ir strategiškai svarbi valstybė dėl savo geografinės padėties ir 
plačių istorinių, ekonominių, politinių, kultūrinių ryšių, siejančių ją su 
valstybėmis, nuo kurių daug priklauso ES užsienio prekyba ir apsirūpini-
mas svarbiausiais ištekliais. Priėmus šią šalį gerokai išaugtų ES tarptauti-
nis autoritetas ir įtaka. Būtų parodyta visam pasauliui, kad Europa, Vaka-
rai, nėra priešiški musulmonams, ir tai prisidėtų prie stabilumo ir taikos. 
Turkija taptų pavyzdžiu musulmoniškos valstybės, puoselėjančios libera-
liosios demokratijos vertybes, ir tuo būtų sulaužyta daugelis stereotipų. Ji 
labai padidintų ES vidaus rinką, pasikeistų ES demografinė padėtis – 
Turkijoje jaunų žmonių dalis kur kas didesnė, nei kitose ES valstybėse. 
Atkreipiamas dėmesys, kad valstybė ir iki šiol labai prisidėjo prie demok-
ratijos sklaidos ir tarptautinių organizacijų stiprinimo. Ji yra Europos Ta-
rybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė steigėja, svarbi NATO 
narė nuo 1952 m. (turi antrą didžiausią Santarvės kariuomenę). Primena-
ma, kad Turkija padarė didžiulę pažangą tobulindama įstatymus, derin-
dama juos su ES reikalavimais, neišskiriant ir žmogaus teisių srities. Galų 
gale per ilgus dešimtmečius Turkijai ne kartą buvo žadėta, kad įvykdžiusi 
reikalavimus ji taps ES nare, ir duotus pažadus reikia tesėti.  

Jeigu Turkija baigs derybas su ES ir pasirašys Stojimo sutartį, ją, kaip 
ir kitų šalių priėmimo sutartis, turės patvirtinti kiekviena ES valstybė narė. 
Tačiau daugelyje valstybių visuomenės nuomonė nėra palanki šalies na-
rystei ES. Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, yra pažadėta, 
kad Turkijos narystės klausimas bus sprendžiamas referendumu.  

 
Savikontrolės klausimai 
 
1. Kokios valstybės yra kandidatės įstoti į ES? Kokios šalys laiko-

mos potencialiomis kandidatėmis? 
2. Kokių tikslų siekia stabilizacijos ir asociacijos procesas? 
3. Kokios yra Turkijos galimybės įstoti į ES? 
4. Kokių tikslų siekia ES laikydama atviras duris galimoms nau-

joms narėms? 
 
Pasvarstykime 
 
Kokios valstybės ateityje galėtų priklausyti ES? 
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