Charakteristiky opatrení schválených v 3. štvrťroku 2003

Ratifikácia Zmluvy o pristúpení k Európskej únii Národnou radou SR
Poslanci NR SR schválili 1. júla 2003 potrebnou trojpätinovou väčšinou návrh na vyslovenie súhlasu so
Zmluvou o pristúpení Slovenska k Európskej únii (EÚ).
Schváleniu Zmluvy predchádzal podpis 25 členských a pristupujúcich krajín, pred tým však bola 5000
stranová Zmluva schválená Európskou komisiou (EK), Európskym parlamentom (EP) a Radou ministrov
zahraničných vecí krajín EÚ. V prípade, že všetky ratifikačné listiny budú do 30. apríla 2004 uložené u
vlády Talianskej republiky, zmluva o pristúpení nadobudne platnosť 1. mája budúceho roku a Slovensko
sa stane členom Európskej únie. Tým sa definitívne uzavrie niekoľkoročný proces vstupu SR do EÚ.
Okrem Slovenska sa 1. mája 2004 členmi EÚ stanú Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.
Text schválenej Zmluvy o pristúpení k EÚ odráža výsledky Slovenska dosiahnuté prístupovými
rokovaniami (rokovaniami o kapitolách Acquis communautaire) s predstaviteľmi EÚ, ktoré boli ukončené
v decembri roku 2002. Zmluva o pristúpení Slovenska v úvodných článkoch hovorí, že SR sa stáva členom
Európskej únie a účastníkom zmlúv, na ktorých je únia založená. Zmluva tiež obsahuje sumy, ktoré sa
Slovensko zaviazalo platiť do rozpočtu únie, a tiež sumy, ktoré únia dá na podporu slovenského
poľnohospodárstva a cez kohézny a štrukturálne fondy na rozvoj regiónov, zamestnanosti, vzdelania,
dopravy, životného prostredia a ďalších oblastí.
Vstupom do EÚ sa Slovensko vzdá časti svojej suverenity delegovaním právomocí na inštitúcie EÚ (EK,
Rada EÚ, Európsky súdny dvor). Slovenská republika prebrala na seba povinnosť prispievať do rozpočtu
EÚ (príspevky SR v rokoch 2004-2006 dosiahnu 934 mil. EUR, prvý rok 10 mld. Sk (225 mil. EUR), o rok
neskôr 350 mil. EUR a v roku 2006 to bude 359 miliónov euro). Slovensko bude v EÚ zastúpené
rovnoprávne s ostatnými členskými štátmi jedným európskym komisárom, 14-timi poslancami
Európskeho parlamentu (po rozšírení bude mať 732 poslancov), 7 hlasov bude mať v Rade EÚ a
nešpecifikovaný počet úradníkov v európskych inštitúciách. Slovensko získa právo zúčastňovať sa na
rozhodovacích procesoch EÚ a tvorbe legislatívy. Všetky dôležité materiály budú prekladané do
slovenčiny ako jedného z oficiálnych jazykov EÚ. Každý občan Slovenska sa stane plnoprávnym občanom
EÚ, európske občianstvo bude dopĺňať slovenské. Bude mať právo voľne sa pohybovať, žiť a pracovať
kdekoľvek v únii, právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách či voľbách do EP. Uznané budú
akademická a odborná kvalifikácia slovenských občanov a slovenské diplomy. Slovensko získa prístup k
nástrojom finančnej pomoci pre regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo a sociálnu oblasť.

