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Από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης τον Ιούνιο 1999 μέχρι την επικείμενη ένταξη της τον Ιούλιο 2013, 
η Κροατία διένυσε μακρύ δρόμο. Τρία χρόνια μετά το σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ζάγκρεμπ του 2000 
που αναγνώρισε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υποβλήθηκε επίσημα το αίτημα της Κροατίας 
για ένταξη στην ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι τον Ιούνιο 2011, 
καταλήγοντας έτσι στη σύναψη της συμφωνίας προσχώρησης το ίδιο έτος. 

Η μέθοδος ένταξης σε ‘bloc’ που ακολουθήθηκε στις περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στην 
περίπτωση της Κροατίας, έδωσε τη θέση της στη μέθοδο ένταξης ανά κράτος. Αναμφισβήτητα, η διαδικασία 
ένταξης της Κροατίας ήταν πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με αυτές του 2004 και 2007 με την αύξηση του αριθμού 
των κεφαλαίων του κοινοτικού κεκτημένου από 31 σε 35 κεφάλαια. Περαιτέρω, σημαντικές είναι οι θεσμικές 
συνέπειες της νέας διεύρυνσης. Δώδεκα ευρωβουλευτές προστίθενται στο δυναμικό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι οποίοι συμμετέχουν ήδη σε αυτό ως παρατηρητές από τον Απρίλιο 2012. Σχετικά με τις αλλαγές 
στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο της ΕΕ, η Κροατία θα έχει 7 ψήφους και επίκειται αλλαγή της ειδικής 
πλειοψηφίας (260 έναντι 352 ψήφοι). Με την τελευταία επικύρωση της Συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας πριν 
λίγες μέρες από τη γερμανική Bουλή, ο ευρωπαϊκός δρόμος της Κροατίας είναι πλέον και επίσημα ανοιχτός.   

Σύμφωνα με την Συνθήκη και την Πράξη προσχώρησης, η Κροατία καλείται να εισάγει το κοινοτικό κεκτημένο και 
να το εφαρμόζει υπό τις προϋποθέσεις βέβαια των μεταβατικών διατάξεων και μέτρων, όπου προβλέπονται. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η λογική της μεταβατικής περιόδου επεκτείνεται σε σημαντικούς τομείς πολιτικής (ενιαία 
αγορά, χώρος Schengen, ΟΝΕ), και υπό αυτήν την έννοια είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα λειτουργήσει στην 
πράξη αφ’εις στιγμής η Κροατία γίνει μέλος της ΕΕ. Με άλλα λόγια, αν η ένταξη σημαίνει αύξηση των ευκαιριών για 
συμμετοχή στο σύστημα (integration), δεν οδηγεί αυτόματα στην πλήρη συμμετοχή στο σύστημα της ΕΕ 
(inclusion). Ας δούμε εν συντομία πως διαμορφώνεται το νομικό τοπίο εμπλοκής της Κροατίας στις περιοχές 
πολιτικής όπου θα ισχύσει μεταβατική περίοδος.  

Στον τομέα της ενιαίας αγοράς και γενικότερα στους τομείς που άπτονται των τεσσάρων ελευθεριών, η 
μεταβατική περίοδος περιορίζει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της 
Κροατίας, με τη δυνατότητα μετά από δύο χρόνια για επέκταση της περιόδου για άλλα τρία χρόνια. Στην συνέχεια 
προβλέπεται η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων, εκτός των κρατών μελών που θα 
διαπιστώσουν ‘σοβαρές διαταραχές’ στην αγορά εργασίας τους και θα μπορούν να επεκτείνουν για δύο περαιτέρω 
χρόνια την μεταβατική περίοδο. Από την πλευρά της και η Κροατία επέτυχε μετά από αίτημα της να ισχύσει 
μεταβατική περίοδο και σε άλλα οχτώ κεφάλαια (ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, προίόντων, ασφάλεια 
τροφίμων, θέματα ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης κτλ.).  

Στον τομέα του χώρου Schengen, η Κροατία, ενώ δεσμεύεται από το κεκτημένο Schengen και θα υποχρεωθεί να 
εφαρμόσει κάποιες διατάξεις του κεκτημένου από την ημέρα της επίσημης ένταξης της (αρθ.4 Πράξης 
προσχώρησης), δε γίνεται αυτόματα μέλος. Ως τέτοιο θα ήλεγχε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η 
ένταξη στην ΕΕ και η ένταξη στο χώρο Schengen δεν είναι επίσημα συνδεδεμένες. Η ζώνη Schengen αποτελεί ένα 
σύστημα τομεακής ενοποίησης που λειτουργεί και πέρα των θεσμικών συνορών της ΕΕ. Ας σημειωθεί ότι 5 κράτη 
μέλη της ΕΕ δεν είναι μέλη του χώρου Schengen (Μεγ. Βρετανία, Ιρλανδία, Κύπρος και Βουλγαρία, Ρουμανία), και τα 
οποία θα γίνουν 6 με την έλευση της Κροατίας, ενώ 4 κράτη μη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του χώρου Schengen 
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(Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν). 

Το 2015 έχει τεθεί ως χρονικός ορίζοντας για την ένταξη της Κροατίας στον χώρο Schengen. Αυτό σημαίνει ότι 
πιθανώς η χώρα να ενταχθεί πριν τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Παρόλα αυτά, ο χρόνος αναμονής ένταξης της 
Κροατίας στο χώρο Schengen δεν είναι μια απλή τυπικότητα. Η συμμετοχή της στον συγκεκριμένο μηχανισμό 
υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις που συνδέονται άμεσα με τις επιδόσεις της χώρας σε θέματα κράτους δικαίου 
και δικαστικής αποτελεσματικότητας. Η Κροατία θα γίνει μέλος της ζώνης Schengen εφόσον η διαδικασία 
αξιολόγησης θα κριθεί θετικά από την Επιτροπή, μέσω της εκπόνησης σχετικής έκθεσης. Στην συνέχεια, το 
Συμβούλιο, αφού λάβει και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να αποφασίσει θετικά 
υπέρ του θέματος. Εν ολίγοις, το ‘trade-off’ εδώ είναι ιδιαίτερης σημασίας : η βραδύτητα προσαρμογής της 
Κροατίας στα θέματα δικαστικής φύσης και γενικότερα κράτους δικαίου μπορούν να οδηγήσουν, από την πλευρά 
της ΕΕ αυτήν τη φορά, σε ανάσχεση των διαδικασιών ένταξης στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής αλλά και σε 
άλλους παρεμφερείς.  

Στον τομέα της ΟΝΕ, η Κροατία – όπως και τα άλλα νεο-εισαχθέντα κράτη – δεν θα είναι μέλος της ευρωζώνης 
κατά παρέκκλιση (EMU member with a derogation), αλλά θα συμμετέχει στις δομές της ΟΝΕ από την ημέρα ένταξης 
της (αρθ. 5 Πράξης προσχώρησης, αρθ. 139 & 140 ΣΛΕΕ). Πέραν της Μεγ. Βρετανίας και της Δανίας που έχουν 
σταθερό opt out από την ευρωζώνη, κάθε νέο κράτος μέλος έχει υποχρέωση αποδοχής συμμετοχής. Σύμφωνα με 
το άρθ. 140 ΣΛΕΕ, η διαδικασία ένταξης στο ευρώ μπορεί να λάβει χώρα κάθε δύο χρόνια μετά από αίτημα του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και εφόσον μετά από θετικές εκθέσεις της Επιτροπής και της ΕΚΤ, το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, και με την σύμφωνη γνώμη του ΕΚ, να κάνει σύσταση για συμμετοχή στην 
ευρωζώνη. Η ένταξη αποφασίζεται από το Συμβούλιο με ομοφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 139 ΣΛΕΕ, κράτη τα 
όποια δεν είναι ακόμα μέλη της ευρωζώνης δεν εφαρμόζουν τις βασικές διατάξεις οικονομικής και νομισματικής 
πολιτικής (αρθ. 121 & 127 ΣΛΕΕ).    

Ενώ υπολογίζεται ένας χρονικός ορίζοντας 5-6 χρόνων για την ένταξη της Κροατίας στην ευρωζώνη, σύγχρονως 
προβλέπεται ότι η χώρα θα συμμετέχει από τώρα στη διαδικασία συντονισμού των μακρο-οικονομικών πολιτικών 
και της πολυμερούς δημοσιονομικής επιτήρησης (έξι και δύο νομοθετήματα, ‘six pack’, ‘two pack’). Επί τις ουσίας 
λοιπόν όλα τα κράτη μέλη, πολύ σύντομα 28 στον αριθμό, δεσμεύονται από τα έξι και δύο νομοθετήματα. Με 
άλλα λόγια, στην πραγματικότητα μεταξύ των προγραμμάτων σταθερότητας που αφορούν τα μέλη της 
ευρωζώνης και των προγραμμάτων σύγκλισης που αφορούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη, δεν υπάρχει μεγάλη 
διαφορά αναφορικά με το περιεχόμενο τους. Από νομικής άποψης, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής : πως η 
Κροατία θα συμμετέχει και τι έλεγχο θα ασκεί η ΕΕ στο πλαίσιο της ΟΝΕ, ενώ η χώρα δε θα έχει (ακόμα) πρόσβαση 
στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως πλήρες μέλος της ΟΝΕ. Περαιτέρω, η Συνθήκη προσχώρησης 
δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την Συνθήκη ΕΜΣ και τη δημοσιονομική Συνθήκη. Αν η πρώτη αφορά μόνο τα 
μέλη της ευρωζώνης, η δεύτερη υπόκειται στην νομική υπόθεση ότι πέραν των 25 κρατών μελών που την έχουν 
υιοθετήσει επισήμως, και τα νέα κράτη μέλη μπορούν να την υιοθετήσουν εφόσον συμμορφώνονται με τις 
επιταγές της.   

Πέραν των ειδικών διευθετήσεων που αφορούν κάθε τομέα πολιτικής όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω, 
στο πλαίσιο του μηχανισμού ενισχυμένης παρακολούθησης και των μεταβατικών περιόδων της Κροατίας, 
προβλέπονται επίσης τρεις ρήτρες παρεκκλίσεων (άρθ. 37-39 Συνθήκη προσχώρησης) που επιτρέπουν στην ΕΕ να 
διακόψει την ένταξη της συγκεκριμένης χώρας στους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής (προστασία της 
εσωτερικής αγοράς, χώρος Ασφάλειας Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, γενική οικονομική παρέκκλιση). Είναι φανερό 
ότι η ένταξη της Κροατίας θα απαιτήσει, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και από το ίδιο νεο-εισαχθέν κράτος 
μέλος, δραστική και αποτελεσματική διαχείριση του σύνθετου πλέγματος νομικών διατάξεων που διέπουν τη 
λειτουργία αυτών των σημαντικών τομέων της ευρωπαϊκής πολιτικής.  

Το ερώτημα παραμένει, και δεν είναι μόνο νομικό αλλά και πολιτικό. Έτσι όπως διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή 
στρατηγική ένταξης προωθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ‘συμπερίληψης’ (inclusion) ή αναπτύσσει ‘μηχανισμούς 
ένταξης μεταβλητής γεωμετρίας’ ;  

Ο ‘μηχανισμός συνεργασίας και επαλήθευσης’ που παραμένει σε λειτουργία στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της 
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Ρουμανίας, έδωσε τη θέση του στον ‘ειδικό μηχανισμό της ενισχυμένης παρακολούθησης’ στην περίπτωση της 
Κροατίας. Το νέο αυτό πλαίσιο επέτρεψε στην Επιτροπή να εκτιμήσει καλύτερα κατά πόσο η υπό ένταξη χώρα 
τηρεί τις δεσμεύσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και υπό ποιές προυποθέσεις και σε ποιούς 
τομείς πολιτικής θα συμμετέχει μετά την ένταξη.  

Επιπλέον, πέρα από την νομικο-τεχνική διάσταση του θέματος, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές 
συνέπειες επέκτασης τέτοιων ενταξιακών στρατηγικών και στο κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν την κοινή 
γνώμη χωρών με ευρωπαϊκή προοπτική. Στην περίπτωση της Κροατίας, μέχρι τις αρχές του 2000, το 70-80% των 
πολιτών της χώρας υποστήριζε την ένταξη. Η στήριξη των πολιτών της χώρας στη διαδικασία ένταξης της χώρας 
τους στην ΕΕ μειώθηκε δραματικά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης το 2003 μέχρι σήμερα. Το 2004, 
κατά της ένταξης τάχθηκε το 20%, ενώ το 2005 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 40% (Πηγή, Project Myplace, LSE 
2013). Στα μέσα του 2005 η Κροατία παρουσίαζε το μεγαλύτερο ποσοστό ευρωσκεπτικισμού μετά την Μεγάλη 
Βρετανία (47.9%). Η τάση με μια σχετική κάμψη διατηρείται μέχρι και σήμερα (38%, 7/2012, πηγή, Ευρωβαρόμετρο, 
μέσα του 2005 & Project Myplace, LSE 2013).   

Το πρώτο επιχείρημα βάσει του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εξηγεί την αρνητική στάση του είναι 
‘η άδικη μεταχείριση της Κροατίας κατά την ενταξιακή διαδικασία’. Το θέμα αυτό συνδέεται κυρίως με την καταρχήν 
όχι εύκολη συνεργασία της Κροατίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με τον πόλεμο στην 
Πρώην Γιουγκοσλαβία. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε μετά τη θετική έκθεση της γενικής εισαγγελέως εγκλημάτων 
πολέμου Carla Del Ponte, τον Οκτώβριο 2005, δίνοντας έτσι το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν οι ευρωπαϊκές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα.   

Ο δεύτερος λόγος που μπορεί να εξηγήσει την αρνητική στάση των Κροατών αφορά στην απουσία ουσιαστικού 
δημόσιου διαλόγου και στην παροχή εύκολα προσβάσιμης και συγκεκριμένης πληροφορίας προς τους πολίτες 
σχετικά με τις συνέπειες της ένταξης της χώρας τους στην ΕΕ. Σε σχετική έρευνα που έγινε το 2011, το 87% των 
πολιτών θεώρησε ότι δεν είχαν πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕ και όταν είχαν, αυτή ήταν φτωχή και στερεότυπη. 
Επιπλέον, ο ευρωσκεπτικισμός των Κροατών συνδέεται στις περισσότερες σχετικές έρευνες και αναλύσεις όχι 
μόνο με την έλλειψη εμπιστοσύνης στην εθνική τους κυβέρνηση και με τη δυσαρέσκεια τους για τις κυβερνητικές 
επιδόσεις της, αλλά και με την οικονομική κατάσταση στην χώρα. Οι αμφιβολίες για τις ‘πραγματικές συνέπειες’ 
της ένταξης εδράζουν όχι μόνο σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας, αλλά κυρίως στα θέματα 
οικονομικής μεταχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των εθνικών πόρων της χώρας. Οι πολίτες της χώρας 
βλέπουν την ΕΕ ως μια εσωτερικά άνιση δύναμη εκφράζοντας δυσπιστία και προς τις ευρωπαϊκές ελίτ αλλά και 
φόβο για την ετοιμότητα της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ δεδομένης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομικής 
κατάστασης (Πηγή, Project Myplace, LSE 2013). 

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το σύνθετο νομικό περιβάλλον που περιγράψαμε και διέπει την προσχώρηση της 
Κροατίας σε σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω αρνητικά αυτή την ήδη 
αδύναμη λαϊκή στήριξη σε εθνικό επίπεδο της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Αναμφίβολα, η διαδικασία 
διεύρυνσης πρέπει να αποτελεί μοχλό εκσυγχρονισμού και ειρήνευσης στοχεύοντας, έστω προοδευτικά, στην 
‘συμπερίληψη’ των νέων μελών εντός της ΕΕ. Ενδιαφέρον είναι να δούμε αν η Στρατηγική διεύρυνσης, όπως 
εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Κροατίας, δηλαδή υπό καθεστώς αυστηρής προ-ενταξιακής και μετα-
ενταξιακής αίρεσης (conditionality), θα υιοθετηθεί και σε μελλοντικές διευρύνσεις στα δυτικά Βαλκάνια.   
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