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OCENY I OMÓWIENIA

Jan Mus, Marta Szpala, Chorwacja w Unii Europejskiej, Wydaw
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 176.

Publikacja podejmuje tematykę niezwykle istotną ze względu na proces integracji europej
skiej. Autorzy wyszli naprzeciw konieczności przedstawienia Chorwacji w kontekście jej człon
kostwa w Unii Europejskiej. Negocjacje pomiędzy Chorwacją i Unią Europejską trwały do 
końca czerwca 2011 roku. Traktat akcesyjny podpisany został 9 grudnia 2011 roku i jest jedno
cześnie jednym z sukcesów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Pozycja podzielona jest na cztery rozdziały. Poprzedza je  przedmowa przewodniczącego 
Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego, Wiesława Walkie- 
wicza. Każdy z rozdziałów prezentuje odrębne kwestie stanowiące łącznie spójną całość. Poru
szają one najważniejsze wymiary członkowstwa Chorwacji w Unii Europejskiej. W rozdziale 
pierwszym zatytułowanym Chorwacja wczoraj i dziś Autorzy przedstawili przemiany doko
nujące się w państwie na przestrzeni wieków począwszy od średniowiecza, poprzez Królestwo 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców, federację jugosłowiańską, na obecnej sytuacji politycznej 
Chorwacji skończywszy. Odwołano się także do aspektu gospodarczego kraju i jego reakcji na 
kryzys ostatnich lat. Omówiono również najistotniejsze problemy gospodarcze.

Kolejny rozdział pt. Chorwacka droga do Unii Europejskiej zarysowuje etapy akcesji tego 
państwa do UE. Autorzy zwrócili w nim ponadto uwagę na trudności, na które napotkano pod
czas prowadzenia negocjacji. Wiązały się one przede wszystkim ze współpracą Chorwacji 
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, relacjami z sąsiednimi pań
stwami oraz następującymi rozdziałami: ochroną polityki konkurencji, rolnictwem, rybołóws
twem oraz wymiarem sprawiedliwości. Przybliżono stanowisko społeczeństwa chorwackiego 
do członkostwa Chorwacji w Unii na różnych etapach negocjacji oraz stosunek państw człon
kowskich do kolejnego rozszerzenia.

Rozdział trzeci, Chorwacja w Unii Europejskiej, podzielony został na dwie części. Pierwsza 
z nich traktuje o aspektach instytucjonalnych akcesji, druga natomiast dotyczy kwestii gospo
darczych i finansowych członkostwa. Zwrócono w niej uwagę między innymi na Wspólną Poli
tykę Rolną, politykę spójności, polityki energetyczną oraz klimatyczną.

Ostatni z rozdziałów Autorzy zatytułowali Konkluzje i wnioski dla Polski. Przeanalizowali 
w niej wpływ następnego rozszerzenia na obecnych członków Unii Europejskiej, w tym na Pol
skę. Pozycję wzbogacono czterema czytelnymi załącznikami.

Autorzy przy pisaniu książki wykorzystali monografie, artykuły ośrodków badających ob
szar Bałkanów oraz dokumenty unijne. Wiele z tych materiałów dostępnych jest za pośrednic
twem Internetu. Dwujęzyczna publikacja stanowi ciekawe opracowanie poświęcone akcesji 
kolejnego państwa do Unii Europejskiej. Przedstawiono w niej katalog korzyści związanych 
z rozszerzeniem UE oraz łączące się z nim problemy i wyzwania. Należy także zauważyć, że ak
cesja Chorwacji do Unii Europejskiej przyczyni się do umocnienia jej pozycji nie tylko w sto
sunku do sąsiednich państw, ale także na całym kontynencie.
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