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Potenciál dalšího rozšiřování Evropské unie – Západní Balkán 
 
Anotace 
 
Předkládaná studie se věnuje tématu rozšiřování Evropské unie se specifickým zaměřením na 
region západního Balkánu. Hlavním cílem studie je vyhodnotit perspektivy jednotlivých států 
regionu pro budoucí začlenění do Evropské unie pomocí analýzy dosavadního vývoje politiky 
rozšiřování v této oblasti. Nejprve jsou v textu představeny základní teoretické  
a metodologické přístupy k danému tématu a poté se text zaměřuje na vývoj vzájemných 
vztahů mezi Unií a západním Balkánem. Samostatná kapitola je vyčleněna pro případové 
studie jednotlivých států, které se věnují zejména analýze dosavadního vývoje souvisejícího 
s přístupovým procesem do Unie. Formou komparativní případové studie dále studie 
upozorňuje na společné problémy a zásadní překážky sdílené v rámci jednotlivých států 
regionu, přičemž se zároveň snaží definovat stěžejní faktory, které ovlivnily odlišné tempo 
procesu. 
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Summary 
 
The study deals with the topic of the European Union enlargement with a special focus on 
the Western Balkans Region. The main objective of this study is to analyze perspectives for 
future integration of each individual state of the region according to the development of the 
enlargement policy in this area. At first the study introduces basic theoretical and 
methodological approaches to the topic. After that it focuses on the development of 
relations between European Union and the Western Balkans. One single chapter consists of 
case studies of each individual state which are focused mainly on the analysis of the recent 
development associated with the European Union accession process. Through the 
comparative case study, the study highlights common problems and main obstacles shared 
by all countries of the region. It also tries to define key factors that caused different progress 
in the accession process. 
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Seznam zkratek 
 
BaH   Bosna a Hercegovina 
BiEPAG  The Balkans in Europe Policy Advisory Group 
CARDS  Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation 
CEFTA   Central European Free Trade Agreement 
DPS  Demokratska Partija Socijalista Crne Gore, Demokratická strana socialistů 

Černé Hory 
EBOP  Evropská bezpečnostní a obranná politika 
ECFR  The European Council on Foreign Relations 
EP   Evropský parlament 
ES  Evropská společenství 
ESVO   Evropské sdružení volného obchodu 
EUFOR  European Union Force 
EULEX  The European Union Rule of Law Mission in Kosovo 
EUPM  European Union Police Mission 
FRONTEX Frontières extérieures – Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států EU 
FYROM  The former Yugoslav Republic of Macedonia 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / Mezinárodní trestní 

tribunál pro bývalou Jugoslávii 
IPA   The Instrument for Pre-Accession Assistance / Nástroj předvstupní pomoci 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 
NLA  Národně osvobozenecká armáda Albánie 
ORD   Ohridská rámcová dohoda 
SAD   Stabilizační a asociační dohoda 
SAP   Stabilizační a asociační proces 
SEIO   Serbian European Integration Office / Srbský úřad pro evropskou integraci 
SFOR   The Stabilisation Force (mezinárodní peacekeepingová mise) 
SFRJ   Socialistická federativní republika Jugoslávie 
SRJ  Svazová republika Jugoslávie 
STM  Stabilisation Tracking Mechanism 
SZBP  Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
TAIEX  Technical Assistance and Information Exchange Instrument 
VMRO  Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana makedonské 
-DPMNE národní jednoty / Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija – 

Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo 
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Úvod 
  

Předkládaná studie se věnuje tématu rozšiřování Evropské unie (EU) se specifickým 
zaměřením na region západního Balkánu (viz definice tohoto regionu níže). Po etapách 
rozšíření o země střední a východní Evropy v letech 2004 a 2007 se politika rozšiřování 
zaměřila primárně na tuto oblast. Oficiální podporu pro potenciální zapojení zemí západního 
Balkánu ovšem EU vyjádřila již na Soluňském summitu v roce 2003. V červenci 2013, tedy 
celých 10 let po konání summitu, se Chorvatsko, jako prozatím jediný stát tohoto regionu, 
stává členem EU. Ačkoli byl tento krok všeobecně vnímán jako oživení zpomaleného procesu 
integrace, perspektiva členství zůstává pro ostatní země nadále nejistá, alespoň tedy  
v dohledné době, neboť v červenci 2014 předseda Evropské komise Juncker oznámil, že 
v následujících pěti letech nebude uskutečněno žádné další rozšíření1. I přes zmíněné 
pozastavení procesu je i nadále politika rozšiřování EU prioritně zaměřena na spolupráci se 
státy západního Balkánu. 
 Tato studie se bude zabývat procesem, který nebyl stále ukončen. V tom spočívá 
zásadní odlišnost od podobně zaměřených prací, které se zaměřují na již dokončené etapy 
rozšiřování. Zatímco tyto práce často zkoumají faktory, které přispěly k zisku členství v EU, 
tento výzkum bude primárně zaměřen na nalezení těch faktorů, které ovlivnily odlišný 
průběh přístupového procesu. Pozornost bude také věnována nástinu možného budoucího 
vývoje integrace do EU v tomto regionu. 
   Region západního Balkánu je podmnožinou jihovýchodní Evropy jakožto širšího 
geografického regionu či Balkánu jakožto regionu politického, historického a kulturního 
(přesné vymezení záleží na konkrétním výkladu). Pojem „západní Balkán“ je neologismus, 
který de facto vytvořila EU v reakci na konflikty v 90. letech. Termín se začal používat v roce 
19972 pro nástupnické státy bývalé Jugoslávie (kromě Slovinska)3 a Albánii.4 Pro účel této 
studie je region definován v souladu s definicí EU a zahrnuje tedy 6 balkánských států, které 
nejsou členy Unie. Chorvatsko se svým vstupem do EU tedy zároveň oficiálně ztratilo 
příslušnost k tomuto regionu. Instituce EU dnes používají toto označení pro potenciální 
kandidátské země a kandidáty na členství v oblasti západního Balkánu. V současné době se 
tedy jedná o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Makedonii a Srbsko. Tyto 
země jsou spolu s Moldavskem členskými státy Středoevropské zóny voleného obchodu 
(CEFTA).  

                                                 
1 Pop, V. (2014). EU Parliament Approves Juncker Commission  EU Observer, 22. 9. 2014 [cit. 2015-11-23]. 
https://euobserver.com/political/126182. 
2 Poté, co Bulharsko a Rumunsko získaly kandidátský status. 
3 Slovinsko začalo být díky své poloze a specifickému politickému, ekonomickému a společenskému vývoji brzy 
začleňováno ke střední Evropě. Ačkoli se jedná o post-jugoslávskou zemi, Slovinsko nejenom že není do 
Západního Balkánu a Balkánu vůbec obvykle počítáno, ale je navíc aktivním aktérem tzv. Brdo procesu (viz 
níže). Důvodem je jednak odlišný historický vývoj, zejména pak dědictví habsburské monarchie. Dalším 
faktorem je relativní ekonomická stabilita a vyspělost především v porovnání s ostatními státy bývalé Jugoslávie 
(v 80. letech mělo Slovinsko v rámci Jugoslávie značnou autonomii). Geografická poloha a absence teritoriálních 
či etnických sporů navíc výrazně přispěly k rychlé integraci do budoucí sjednocené Evropy. Všechny tyto faktory 
se projevily v odlišném vnímání této bývalé jugoslávské republiky jakožto součásti střední Evropy. 
The Economist (2003). Why Slovenia is not the Balkans  20. 11. 2003. [cit. 2015-11-21].  
http://www.economist.com/node/2206879. 
4 Tesař, F. (2009). Balkán. In Kratochvíl, P., Drulák, P. (eds.). Encyklopedie Mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 
s. 30. 
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 Balkánu a potažmo i západnímu Balkánu bývá často připisována ekonomická, 
politická a společenská zaostalost ve vztahu k západní Evropě. Tento region je spojován se 
zlomovými liniemi sousedících civilizací (pravoslaví, katolictví a islám) a zejména od 90. let 
minulého století rovněž s etnickými a náboženskými konflikty.5 Vlivem konfliktů v 90. letech 
se začíná EU na tento strategický region zaměřovat především z bezpečnostního hlediska. 
Stabilizace těchto zemí se stala jedním ze stěžejních úkolů společné zahraniční  
a bezpečnostní politiky (SZBP), přičemž tento zájem souvisel zároveň se snahou Unie působit 
jako významný aktér v mezinárodních vztazích. Původní záměr stabilizace válkou 
postiženého regionu se od přelomu tisíciletí postupně přeměnil ve snahu o budoucí 
začlenění těchto zemí do Unie. Samotná kritéria přístupového procesu totiž slouží zároveň 
jako významný stabilizační faktor, neboť kladou zásadní důraz na demokracii a zásady 
právního státu. 

Status kandidátské země mají v současné době čtyři země západního Balkánu, a sice 
Albánie, Černá Hora, Makedonie a Srbsko, přičemž Černá Hora a Srbsko již zahájily 
přístupová jednání. Jediným členským státem EU z regionu západního Balkánu se tak stalo 
prozatím pouze Chorvatsko6. V nejméně pokročilé fázi jsou Bosna a Hercegovina a Kosovo, 
které mají pouze status potenciálního kandidáta. Jak je tedy zřejmé, fáze přístupového 
procesu se v jednotlivých zemích regionu značně liší. 

Studie je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje teoretickému 
rámci rozšiřování. Hlavním zaměřením této části studie je tedy teoretické uchopení 
samotného pojmu rozšiřování a poskytnutí základních teoretických poznatků pro následnou 
analýzu. Budou zde představeny základní teoretické přístupy, přičemž bude také zmíněn 
fenomén europeizace (se specifickým zaměřením na západní Balkán) a formální průběh 
přístupového procesu. Na závěr kapitoly budou představeny jednotlivé dimenze rozšiřování 
a koncept integrační kapacity. Tyto podkapitoly významně poslouží jako teoretický  
a metodologický koncept pro analýzu rozšiřování. 
 Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj vztahů EU s regionem západního Balkánu. 
Zmíněny budou první navázané styky po rozpadu Jugoslávie, snahy o stabilizaci v souvislosti 
s konflikty v 90. letech i počátky přístupového procesu s jednotlivými státy regionu. 
Samostatná podkapitola bude poté věnována současnému stavu politiky rozšiřování na 
západním Balkáně, ale také budoucnosti této politiky, přičemž budou nastíněny možné 
varianty vývoje. 
 Třetí kapitola je složena z případových studií jednotlivých státu. V rámci těchto 
podkapitol bude krátce představen vývoj přístupového procesu každé jednotlivé země 
regionu, přičemž budou identifikovány jak zásadní překážky, tak i silné stránky. 
 Závěrečná čtvrtá kapitola se věnuje komparaci jednotlivých případů kandidátských  
a potenciálních kandidátských zemí. Kritéria komparace budou vycházet jednak 
z Kodaňských kritérií a jednak z konceptu integrační kapacity představeném v úvodní 
kapitole. 
 Hlavním cílem této studie bude zhodnotit potenciál zemí západního Balkánu pro 
případné budoucí začlenění do EU. Pro celkovou analýzu perspektivy členství budou použity 
dílčí cíle, jako například vyhodnocení dosavadního vývoje přístupového procesu, aktuální 
politická a ekonomická situace či plnění Kodaňských kritérií v rámci jednotlivých zemí 
                                                 
5 Tamtéž. 
6 Dle definice EU tedy Chorvatsko již není součástí západního Balkánu, neboť je tento termín vyhrazen pouze 
pro nečlenské státy. 
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regionu. Vzhledem ke značné heterogenitě regionu a odlišnému stavu přístupového procesu 
u jednotlivých zemí se bude studie věnovat také definování základních příčin, které způsobily 
odlišné tempo integračního procesu v zemích západního Balkánu. 
 
 V rámci studie bude snaha zodpovědět následující výzkumné otázky: 
 

 Jaké jsou perspektivy zemí západního Balkánu v souvislosti s budoucím rozšiřováním 
EU o další státy? 

 Jaké jsou největší překážky jednotlivých států regionu pro vstup do EU?  

 Jak významný je vliv vnitropolitické situace v jednotlivých zemích regionu na integraci 
do EU? 

 Jaký je vliv vzájemných vztahů mezi státy v regionu na integraci do EU? 

 Jaké jsou hlavní důvody pro odlišný průběh integračního procesu do EU  
v jednotlivých zemích západního Balkánu? 
 
V rámci studie bude snaha potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Skutečnost, že Černá Hora je zemí, která je zřejmě favoritem rozšíření, 

souvisí nejen s její formální připraveností jako takovou, ale i se skutečností, že se jedná, ve 
srovnání s dalšími státy Západního Balkánu, o čestnou výjimku, zemi bez jednoznačných 
teritoriálních sporů nebo významných vnitřních předělů. 

Hypotéza č. 2: Důvodem pro současné zpomalení či dokonce zastavení procesu 
rozšiřování není neochota kandidátských států participovat, ale spíše slabá vůle členských 
států a institucí EU k dalšímu rozšiřování.       

Hypotéza č. 3: Do budoucna bude na kandidátské státy aplikován více diferenciovaný 
přístup, který bude na delší dobu vylučovat status plně integrovaného člena (např. členství  
v eurozóně a zapojení do Schengenského prostoru) nebo bude dokonce preferovat odlišné 
směřování integrace, které nebude založeno na členství v EU. 
 Zatímco první hypotéza nahlíží na rozšiřování EU z perspektivy kandidátského státu, 
druhá hypotéza se zaměřuje na perspektivu členských států a institucí EU a jejich postoj 
k dalšímu rozšiřování. Třetí hypotéza de facto vychází z předpokladů stanovených v druhé 
hypotéze, která reflektuje současný stav rozšiřování a evropské integrace jako takové. Jedná 
se spíše o nastínění možného budoucího vývoje, nežli o proces, který by byl oficiálně 
zvažován institucemi EU. 

Co se týče podkladů pro předkládanou studii, jedná se o téma natolik dynamické, že 
existuje jen omezený objem ucelené sekundární literatury. Vzhledem k potřebné aktuálnosti 
dat budou tedy pro analytickou část využity zejména primární zdroje. Studie bude čerpat 
jednak z oficiálních dokumentů EU (Strategie rozšiřování či zprávy o pokroku jednotlivých 
zemí) a jednak ze statistických analýz, které se částečně orientují na problematiku 
rozšiřování (Eurostat, Eurobarometer). Využity budou samozřejmě i sekundární zdroje 
v podobě článků, publikací a analýz, a to především v teoretické části studie. 
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1.  Teoretický rámec rozšiřování 
 
Politika rozšiřování je často označována za „nejúspěšnější zahraniční politiku EU“  

a jednotlivá kola rozšiřování od počátku 90. let XX. století toho byla jasně viditelným 
důkazem. Rozšiřování EU je klíčovým politickým procesem jak pro samotnou Unii, tak i pro 
Evropu jako celek. Důležitost této oblasti zahraniční politiky EU je nezpochybnitelná, a to  
i přesto, že od posledního rozšíření v roce 2013 se politika rozšiřování nachází spíše v krizi.7 
Přistoupení některých členských států bylo v některých ohledech přinejmenším ukvapené 
(příklad rozšíření o Bulharsko a Rumunsko v roce 2007)8 a krize eurozóny, Brexit  
a uprchlická krize následně ještě více omezily vůli členských států a institucí EU k dalšímu 
rozšiřování.  

Jednotlivé etapy rozšiřování byly vždy důležitou, ačkoli dříve spíše sporadickou, 
součástí historie ES/EU, přičemž k výraznějšímu rozvoji v této oblasti došlo až po konci 
studené války, kdy se rozšiřování postupně stalo permanentní součásti agendy Unie. EU se 
vlivem těchto rozšíření a navázání asociačních dohod se státy bývalého východního bloku 
proměnila z exkluzivně západoevropského fenoménu v organizaci, která na různých stupních 
integrace zahrnuje prakticky celou Evropu, přičemž již byly navázány smluvní styky i se 
zeměmi mimo samotný kontinent9. Evropa jako taková tedy začala být definována 
v souvislosti s integrací do EU a europeizace (viz níže) jednotlivých zemí začala být 
poměřována v závislosti na intenzitě institucionálních vztahů s Unií a na základě přijetí jejích 
organizačních norem a pravidel. Rozšiřování mělo zároveň nezpochybnitelný vliv nejen na 
geografické rozšíření EU a politickou praxi v jednotlivých zemích, ale také na fungování 
institucí a ústředních politik Unie. Výrazné změny ve fungování unijních institucí  
a jednotlivých stěžejních politik předcházely zejména velkému rozšíření o státy středo-
východní Evropy v roce 2004.10 

První rozšíření proběhlo v roce 1973 a doposud proběhlo celkem sedm jednotlivých 
etap rozšiřování, v rámci nichž přistoupilo celkem 22 států. První kola rozšiřování v 70. a 80. 
letech byla charakterizována tím, že se jednalo spíše o proceduru rozšiřování, nežli  
o propracovanou politiku, která v sobě zahrnuje několik fází a sadu přesně definovaných 
kritérií. Proces rozšiřování byl de facto omezen na přístupové rozhovory, přičemž fáze 
předcházející oficiálním jednáním nebyla stále vypracována a neexistovala tedy například 

                                                 
7 Již při svém jmenování do funkce předsedy Evropské komise oznámil Jean-Claude Juncker, že během jeho 
pětiletého působení nedojde k žádnému dalšímu rozšíření. Dodal nicméně, že přístupové rozhovory se státy 
západního Balkánu budou nadále pokračovat. Pop, V. (2014). European Union Parliament Approves Juncker 
Commission  EU Observer, 22. 9. 2014 [cit. 2015-11-23]. https://euobserver.com/political/126182. 
8 Bulharsko a Rumunsko byly přijaty do EU zejména z geopolitických důvodů, ačkoli v době vstupu zcela 
nesplňovaly všechny požadavky na členství. Z tohoto důvodu byl zřízen speciální systém, který monitoroval 
pokrok v oblasti právního státu i po zisku plného členství. Problémy korupce a organizovaného zločinu společně 
se slabou efektivitou justice nicméně přetrvaly až dodnes, ačkoli došlo v této oblasti k mírnému zlepšení. 
Zkušenosti z této etapy rozšíření se projevily ve zvýšeném důrazu na roli právního státu v přístupovém procesu, 
což se projevilo při vstupu Chorvatska a je nyní aplikováno i v případě kandidátských zemí západního Balkánu. 
Leigh, M. (2015). Bulgaria and Romania twenty year later  EurActiv, 14. 12. 2015 [cit. 2015-11-23]. 
http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/bulgaria-and-romania-twenty-years-later/. 
9 Jedná se o případ Turecka, které zahájilo přístupová jednání již v roce 1987 a v současnosti má stále pouze 
kandidátský status, a případ Gruzie, která podepsala asociační dohodu v roce 2014 spolu s Ukrajinou  
a Moldavskem. 
10 Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002). Theorising EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the 
State of Research. Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 4, p. 500-501. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jiří Dědič, Potenciál dalšího rozšiřování Evropské unie – Západní Balkán (2016_D_04) 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

žádná strategie pro potenciální kandidáty. Princip kondicionality – natolik stěžejní součást 
současných přístupových jednání – byl stále v jakési přípravné fázi a neexistovala ani 
rozvinutá strategie rozšiřování. To vše se však změnilo s přípravou na rozšíření o státy 
středovýchodní Evropy, kdy došlo ke značné úpravě procedury rozšiřování zavedením tzv. 
Kodaňských kritérií, které celý proces institucionálně ukotvily a sjednotily.11 

Základní kritéria pro přijetí nového člena EU jsou zakotvena v čl. 49 Smlouvy  
o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy, která je v platnosti od 1. prosince 2009). Podle 
něj může o členství požádat „každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené  
v článku 2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii“.12 Těmito 
hodnotami jsou podle čl. 2 „úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, 
právnímu státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.13 

Kodaňská kritéria nabízejí přesněji definované podmínky pro vstup do EU. Byla 
vytvořena na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993 a zahrnují: 

 

 Politická kritéria: existence stabilních institucí zaručujících demokracii, právní stát, 
lidská práva a respektování a ochranu menšin. 

 Ekonomická kritéria: země musí mít fungující tržní hospodářství schopné odolat 
konkurenci a tržním silám v EU. 

 Kritérium převzetí acquis communautaire a závazků vyplývajících z členství, včetně 
dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie a jejich provádění. Zejména se 
jedná o harmonizaci domácího práva s právem evropským. 
 
Kodaňská kritéria tedy představují zásadní podmínky členství pro kandidátské země. 

Od doby, kdy byly tyto požadavky poprvé představeny, docházelo k postupnému zavádění 
předvstupních nástrojů a jednotné přístupové strategie. I tato kritéria jsou však předmětem 
historického vývoje a členské státy mohou prostřednictvím Evropské rady formulovat další 
podmínky členství. Některé změny přístupového procesu se poté projevily v posíleném 
principu kondicionality, tedy v dominantním mechanismu europeizace v kandidátských 
zemích. V rámci tohoto stěžejního principu přístupového procesu stanovuje EU podmínky 
členství a na základě pokroku14 v integračním procesu je poté udělen kandidátské zemi 
patřičný status v rámci přístupového procesu. Kodaňská kritéria byla zanesena do právního 
systému EU Amsterodamskou smlouvou v roce 1997, přičemž došlo také k posílení role 
Evropské komise v celém procesu.15 Role Rady EU jako hlavního rozhodovacího orgánu pro 
rozšiřování nicméně zůstala zachována. Podobně i Evropská rada nadále zůstávala ústředním 
orgánem, který měl do budoucna určovat směřování politiky rozšiřování.16 

                                                 
11 Hillion, C. (2010). The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy  SIEPS Report, no. 6. s. 10-15 
[cit. 2015-12-03]. http://www.sieps.se/sites/default/files/2010_6_.pdf. 
12 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, čl. 49 (Úřední věstník EU C 326/13, 26. 10. 2012). 
13 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, čl. 2 (Úřední věstník EU C 326/13, 26. 10. 2012). 
14 Pokrok každé kandidátské země při naplňování kritérií je každoročně sledován Evropskou komisí v tzv. 
hodnotících správách či správách o pokroku (tzv. „Progress Reports“). 
15 Szymański, A. (2013). EU Enlargement Policy – Critical Review of the Theoretical Research Framework [cit. 
2015-12-8]. http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/warsaw2013/Szymanski_Enlargement 
%20Policy%20-%20Critical%20Review%20of%20Research.pdf. 
16 Hillion, C. (2010). The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy  SIEPS Report, no. 6. s. 10-15 
[cit. 2015-12-03]. http://www.sieps.se/sites/default/files/2010_6_.pdf. 
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Systém Kodaňských kritérií se tedy osvědčil zejména při rozšíření v roce 2004 a od té 
doby je využíván i pro další kandidátské země. Představuje tedy i nadále naprosto zásadní 
podmínku přístupového procesu, a to i pro oblast západního Balkánu. Zmíněná kritéria jsou 
dnes stále relevantní jako v roce 1993, kdy byla poprvé představena a „reprezentují ústřední 
hodnoty, na kterých je EU založena“.17 S přípravou na další rozšíření došlo nicméně 
k několika modifikacím dosavadní strategie. Strategické dokumenty k rozšíření postupně 
zaujaly více zdrženlivý přístup, který byl charakterizován tzv. „únavou z rozšiřování“18. Tento 
stav, který se v posledních několika letech nadále prohloubil, je charakterizován především 
tím, že EU poskytuje státům pouze možnou perspektivu členství v EU, přičemž nedává 
prakticky žádné záruky, že se tak v budoucnu skutečně stane. Nově se také objevuje pojem 
„integrační kapacita“19, tedy schopnost (či ochota) EU přijímat nové členy.  

 
1.1  Definice pojmu rozšiřování 
  

Schimmelfennig a Sedelmeier definují rozšiřování EU jako „proces graduální  
a formální horizontální institucionalizace organizačních pravidel a norem“.20 

 
1) Institucionalizace je chápána jako proces, během kterého jsou akce a interakce 

sociálních aktérů normativně uspořádány. 
2) Rozdíl mezi horizontální a vertikální institucionalizací lze přirovnat ke vztahu běžně 

používaných pojmů „rozšiřování“ a „prohlubování“. Horizontální institucionalizace 
probíhá tehdy, pokud instituce rozšiřují svoji působnost i mimo oblast dosavadních 
aktérů. Jinými slovy tedy dochází ke zvyšování počtu aktérů dané organizace. 

3) Členství v EU a její normy jsou formálně definovány. Z tohoto důvodu je vhodné 
zaměřit se na formální a cílené akty horizontální institucionalizace jako je například 
přijetí asociačních dohod či podepsání a zavádění přístupových smluv. Normy EU se 
však mohou do jisté míry rozšiřovat i neformálně a mimo samotnou organizaci. 
Důsledkem toho mohou být rozšířeny i do států, které dokonce ani nemají 
perspektivu členství, přičemž nedochází k žádné formální institucionalizaci. Důvodem 
pro neformální rozšiřování těchto norem je pak především snaha přiblížit se 
standardům Unie z důvodu lepšího zapojení do vzájemné spolupráce a odstranění 
nevýhod plynoucích z nečlenství v organizaci. 

4)  Horizontální institucionalizace se vyznačuje vždy určitým stupněm či mírou zapojení, 
a to především v závislosti na pokroku v přístupových jednáních (viz tabulka). 
Rozšiřování lze tedy definovat jako graduální proces, který začíná relativně dlouho 
před samotným přijetím státu a pokračuje i po zisku členství. Dokonce i při absenci 
plného členství mohou vnější aktéři přijímat normy a pravidla EU. V případě zahájení 
přístupových jednání je toto chování států navíc sledováno prostřednictvím 

                                                 
17 European Commission. Enlargement strategy and Main Challenges 2013-2014. [cit. 2015-12-8]. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf 
18 Jedná se o volný překlad anglického termínu „enlargement fatigue“. 
19 Dříve označováno jako „absorpční kapacita“. 
20 Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002). Theorising EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the 
State of Research. Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 4, p. 503. Tento článek se stal základem pro 
výzkum rozšiřování EU. Jedná se o stěžejní text, na který odkazují mnohé pozdější případové či komparativní 
studie zabývající se touto problematikou. 
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každoročních zpráv o pokroku21. Kandidátské země tedy přejímají pravidla Unie jako 
důsledek kondicionality přístupového procesu nebo z toho důvodu, že jsou tato 
pravidla přímo formálně definována v asociačních dohodách či v jiných dohodách  
o vzájemné spolupráci. Podobně je tomu i po zisku členství v EU. Nové členské státy 
po svém vstupu do EU mají často vyjednané různé výjimky, které jim po určitou dobu 
neumožňují plně participovat v rámci EU. Může se jednat například o krátkodobé 
zaváděcí lhůty nebo o záměrný dlouhodobý opt-out v některé oblasti politiky EU 
(např. opt-out Spojeného Království při přijímání eura). Případem graduálního 
procesu integrace je také problematika tzv. vícerychlostní Evropy či diferenciované 
integrace EU. To se projevuje rozdílným zapojením jednotlivých členských států EU 
do prohlubování integrace. Dalším typickým příkladem je rozdělení na země, které 
přijaly či nepřijaly euro. Podobně se diferenciovaná integrace projevuje i v souvislosti 
s členstvím v Schengenském prostoru.22 

 
Tato definice rozšiřování v sobě zahrnuje několik důsledků pro studium a analýzu 

tohoto procesu. Jednak je kladen zásadní důraz na instituce, neboť rozšiřování je definováno 
jako určitá forma institucionalizace. Toto pojetí v sobě navíc zahrnuje širší pojetí procesu  
a nesoustředí se již pouze na samotné členství v EU, ale například i na europeizaci zemí, 
které nejsou přímými kandidáty. V důsledku toho je tedy na rozšiřování nahlíženo v závislosti 
na daném stádiu integrace. S tím pak do jisté míry souvisí také rozčlenění výzkumu na 
jednotlivé dimenze rozšiřování. Na problematiku rozšiřování lze tedy nahlížet z pohledu 
kandidátů, členských států či z pohledu samotné EU.23 

Podobným způsobem je vymezen pojem rozšiřování v práci Franka Schimmelfenniga 
z roku 201424, kde je ovšem kladen zásadní důraz na jednotlivá stádia a formy integrace do 
EU a ne již na samotné teoretické uchopení této problematiky. Zcela tedy zaniká zdánlivá 
dichotomie mezi členskými a nečlenskými státy a je zdůrazněno, že teritoriální rozšiřování EU 
může, ale nutně nemusí být spojeno s plným a formálním členstvím v EU. Jedná se tedy 
nepochybně o reakci na zmíněnou „únavu z rozšiřování“ čili na převládající stav posledních 
několika let. 

Systém odstupňovaného procesu rozšiřování se vyvíjel již od 60. let minulého století, 
kdy byly podepsány první asociační dohody s Řeckem a Tureckem. Dnes můžeme rozlišit tři 
základní stádia členství: „plnohodnotný člen“, „asociované země“ a „neasociované země“, 
přičemž se tato stádia dělí na další podtypy. Odstupňované rozšiřování do velké míry 
systematizuje vzájemné vztahy mezi EU a zúčastněnými státy. V závislosti na dané fázi je 
zvolena například přístupová strategie či přístupové nástroje. Neasociované země nemají 
jednoduše žádnou dohodu s EU, která by regulovala vzájemné vztahy (ačkoli mohou mít s EU 
uzavřenou například obchodní dohodu). Asociované země zahrnují větší množství případů 
s různou perspektivou členství. Vzhledem k tomu, že je tato studie zaměřena primárně na 

                                                 
21 Tzv. Progress Reports. 
22 Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002). Theorising EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the 
State of Research. Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 4, p. 503-504. 
23 Dimenze rozšiřování jsou blíže specifikovány v samostatné kapitole. 
24 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis. MAXCAP 
Working Paper Series, no. 01, February 2014. [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/system/files/ 
enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
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potenciální kandidáty do EU25, přiblížíme v následujícím textu jednotlivá stádia integrace 
asociovaných zemí podrobněji.  

 
Asociované země lze rozdělit do následujících podkategorií: 

 

 Kandidátské země. Tyto státy již mají určitou perspektivu budoucího vstupu do EU. 
V této kategorii můžeme rozlišit potenciální kandidáty, kterým bylo členství prozatím 
pouze nabídnuto. Jakmile tyto státy dosáhnou určitého pokroku v přístupovém 
procesu, obdrží oficiální kandidátský status. Dalším navazujícím krokem je poté 
zahájení přístupových jednání. 

 Státy zapojené v Evropské politice sousedství26. Tyto státy nemají výslovnou 
perspektivu členství, nicméně není vyloučeno, že v budoucnu mohou získat 
kandidátský status. 

 Kvazi-členské státy. Jedná se o státy, které mají perspektivu členství a v některých 
případech jim bylo i nabídnuto. O vstup do EU ovšem nemají tyto země z různých 
důvodů zájem a upřednostňují spíše selektivní integraci na nižší úrovni mimo EU. 
Typickými příklady jsou členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) či 
evropské mikrostáty.  

 Závislá území členských států EU. Jedná se o zvláštní případ, nicméně integrace do EU 
a její rozšiřování se týká i těchto často vzdálených území. Příkladem může být 
poslední teritoriální rozšíření EU, které proběhlo v lednu 2014, kdy se součástí EU stal 
francouzský zámořský department Mayotte. 
 
Také členské státy lze vnitřně diferenciovat na plně a diferenciovaně integrované 

členy. Stalo se již běžnou praxí, že přístupový proces stanovuje určitá přechodná období, 
která vylučují nové členské státy z předem definovaných oblastí politiky EU. Některé státy si 
dokonce vyjednaly trvalou výjimku z práva EU (např. opt-out Spojeného Království a Dánska 
k přijetí Eura). Také tyto státy řadíme k diferenciovaně integrovaným členům. Z těchto 
důvodu je tedy vhodné vyčlenit i kategorii členů, kteří se plně neúčastní všech oblastí politik 
EU (například měnová unie, Schengenský prostor, či volný pohyb pracovní síly).27  

Z výše zmíněné definice tedy vyplývá, že k rozšiřování dochází pokaždé, kdy je 
prohloubena horizontální integrace. Nejde tedy o jednorázový akt vstupu do EU, ale spíše 
o určitou sérii kroků, které k plnému členství vedou a které svým způsobem postupně 
povyšují členský status daného státu. Navíc se nemusí jednat pouze o formální kroky jako 
například podepsání asociační dohody, ale k prohlubování integrace a tím tedy i k rozšiřování 

                                                 
25 Všechny země západního Balkánu, které prozatím nezískaly členství v EU, podepsaly určitou formu asociační 
smlouvy a jedná se tedy o asociované země EU. 
26 „Evropská politika sousedství je jedním z pilířů politiky, kterou EU provádí v rámci vnějších vztahů. EU se snaží 
pomocí Evropské politiky sousedství dosáhnout toho, aby se ze států s ní sousedících staly země politicky 
i ekonomicky stabilní a klade při tom zvláštní důraz i na dodržování zásad demokracie“. EurActiv (2013). 
Evropská politika sousedství  12. 6. 2013. [cit. 2015-12-21]. http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/ 
link-dossier/evropska-politika-sousedstvi-000048#sthash.kcToE7TR.dpuf 
27 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis. MAXCAP 

Working Paper Series, no. 1, February 2014, p. 15. [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/system/ 

files/enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
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dochází pokaždé, když stát navýší počet oblastí, ve kterých předává část svých pravomocí na 
EU. Pro lepší utřídění výše zmíněné problematiky stupňovaného členství viz tabulka 1. 

 
Tabulka 1: Přehled stupňovaného členství v EU. 

Status Podrobný status Definice Státy (nečlenské 
evropské státy 
a nové členské státy 
od roku 2004 

Členský stát Plně integrovaný 
člen 

 Estonsko, Litva, 
Lotyšsko, Slovensko, 
Slovinsko 

 Diferenciovaně 
integrovaný člen 

Neúčast 
na jednotlivých 
politikách 

Bulharsko, Česká 
republika, 
Chorvatsko, Kypr, 
Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko 

Asociovaný stát Kandidát 
(vyjednávající o 
členství) 

Probíhající přístupová 
vyjednávání 

Černá Hora, Srbsko, 
Turecko 

 Kandidát (oficiální) Nebyla zahájena 
přístupová jednání 

Albánie, Makedonie 

 Potenciální kandidát Perspektiva členství Bosna  
a Hercegovina, 
Kosovo 

 Stát zapojený 
v Evropské politice 
sousedství 

Selektivní integrace 
bez perspektivy 
členství 

Arménie, 
Ázerbájdžán, Gruzie, 
Moldavsko, Ukrajina 

 Kvazi-člen Selektivní integrace 
bez zájmu o plné 
členství 

Členské státy 
Evropského 
společenství volného 
obchodu (Island, 
Lichtenštejnsko, 
Norsko, Švýcarsko), 
mikrostáty28 
(Andorra, Monako, 
San Marino, Vatikán)  

Neasociovaný člen  Neúčast na 
makroinstitucionálním 
uspořádání 

Bělorusko29, Ruská 
federace 

Zdroj: Schimmelfennig 2014: 1630 (aktualizováno autorem). 

                                                 
28 Zmíněné mikrostáty podepsaly dohody, které jim umožňují používat euro. Monako, San Marino a Vatikán 
jsou také de facto součástí Schengenského prostoru. 
29 Bělorusko je od roku 2009 zapojeno ve Východním partnerství. Jako jediná země tohoto projektu ovšem není 
zároveň zapojena do Evropské politiky sousedství. 
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 Aby byl přehled přístupů k tématu úplný, je zapotřebí zmínit také potenciál pro 
rozšíření po oddělení od státu Unie. V několika členských státech i nadále existují aktivní 
odtrženecká hnutí, která mají za cíl vytvoření samostatného státu, jenž by následně mohl 
usilovat o členství v EU. Největší snahy v tomto ohledu vykazuje Skotsko spolu 
s Katalánskem, dále například Flandry či Baskicko. V reakci na plánované skotské referendum 
o nezávislosti v roce 2014 bylo Komisí stanoveno, že část území, která se odtrhne od 
členského státu, bude muset znovu podat žádost o členství.31 Smlouvy nicméně žádný 
konkrétní postup nenabízejí a neexistuje ani žádný precedens, který by tuto problematiku 
zavedl do praxe. 
 Objevily se již také případy, kdy o členství v EU usilovaly mimoevropské státy. 
Jmenovitě se jednalo například o Maroko, Izrael či Kanadu. Výraznější zapojení těchto zemí 
do EU je ovšem prozatím velmi nepravděpodobné a omezuje se na nižší formy integrace 
například prostřednictvím Evropské politiky sousedství. 
 
1.2  Teoretické přístupy k rozšiřování 
 
 Teorie evropské integrace se problematice rozšiřování nevěnují přímo a explicitně, 
nicméně stále nabízejí zajímavé přístupy ke studiu a analýze tohoto tématu. Použití 
tradičních teorií je poměrně problematické, neboť jednotlivé přístupy lze většinou aplikovat 
jen na určité aspekty procesu. Teoretický základ je pro pochopení rozšiřování EU podobně 
důležitý jako pro samotnou evropskou integraci, i přesto však až do počátku nového tisíciletí 
neexistovala prakticky žádná relevantní studie, která by se problematice rozšiřování 
věnovala  
z teoretického pohledu, a převládaly spíše empirické studie. První ucelenou prací zabývající 
se teorií rozšiřování EU byla studie Ulricha Sedelmeiera a Franka Schimmelfenniga 
„Theorizing EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses and the State of Research“32 z roku 
2002. Tato studie tak výrazně přispěla k lepšímu uchopení problematiky rozšiřování  
a zároveň položila základy pro studie založené na komparaci.33 
 Kromě výše zmíněné práce Sedelmeiera a Schimmelfenniga vznikaly však také práce, 
které se pokoušely uchopit problematiku rozšiřování odlišně, a to především aplikováním 
tradičních teorií evropské integrace. Tyto teorie a koncepty je sice možné aplikovat na 
rozšiřování, nicméně nabízejí většinou zcela odlišné závěry.34 Problém klasických teorií 

                                                                                                                                                         
30 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis  MAXCAP 
Working Paper Series, February 2014, no. 1, p. 16 [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/ 
system/files/enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
31 BBC (2012). Scottish independence: EC's Barroso says new states need 'apply to join EU' [cit. 2015-12-21] 
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-20664907. 
32 Sedelmeier Ulrich, Schimmelfennig Frank (2002). Theorizing EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses 
and the State of Research, Journal of European Public Policy. vol. 9, no. 4. 
33 Bartkowski, M. (2003). Analysis of Theoretical Approaches to the EU Enlargement, p. 1 [cit. 2015-12-22]. 
http://maciejbartkowski.com/wp-content/uploads/2013/10/Analysis-of-Theoretical-Approaches-to-the-EU-
Enlargement-Maciej-Bartkowski.pdf. 
Szymański, A. (2013). EU Enlargement Policy – Critical Review of the Theoretical Research Framework, p. 1 [cit. 
2015-12-8]. http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/warsaw2013/Szymanski_Enlargement%20 
Policy%20-%20Critical%20Review%20of%20Research.pdf. 
34 Bartkowski, M. (2003). Analysis of Theoretical Approaches to the EU Enlargement, p. 10 [cit. 2015-12-22]. 
http://maciejbartkowski.com/wp-content/uploads/2013/10/Analysis-of-Theoretical-Approaches-to-the-EU-
Enlargement-Maciej-Bartkowski.pdf. 
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spočívá v tom, že je lze použít pouze na specifické oblasti rozšiřování a žádná tak 
neposkytuje komplexní pohled na tento proces. Rozšiřování je tudíž – podobně jako další 
aspekty integrace do EU – velmi složitě uchopitelné jedním teoretickým přístupem, což je 
navíc komplikováno změnami v přístupové politice, která se podobně jako ostatní politiky 
neustále vyvíjí.35 

Z výše zmíněných důvodů, a také proto, že studie není primárně zaměřena na 
ověřování platnosti jednotlivých teorií, je pro účel studie vhodnější přístup Sedelmeiera  
a Shimmelfenniga, který kombinuje racionalistický a konstruktivistický (sociologický) 
institucionalismus. Zmíněné dva druhy institucionalismu nenabízejí specifické hypotézy pro 
problematiku rozšiřování, neboť se jedná o metateorie a nejde tedy o konkrétní koncepty 
zaměřené na tento proces. Namísto toho nabízejí zejména ontologické předpoklady  
o sociální realitě. Zatímco racionalistický institucionalismus preferuje individualismus  
a materialismus a je založen na logice výhodnosti; konstruktivistický institucionalismus 
preferuje spíše sdílené ideje či normy a je založen na logice vhodnosti. Právě tyto zásadní 
rozdíly mezi zmíněnými metateoriemi generují odlišné hypotézy týkající se podmínek  
a mechanismů rozšíření.  

Racionalistický institucionalismus vnímá instituce jako prostředky k vytváření nátlaku 
a podnětů k akci. Účast na integraci zároveň do velké míry závisí na poměru nákladů  
a přínosů, které jsou s ní spojené. Členství dané země v organizaci závisí tedy především na 
uvážení čistých zisků a je tedy zcela dobrovolné. Racionalistický pohled také neuznává 
mezinárodní organizace jako zcela autonomní aktéry mezinárodní politiky. Racionalistická 
hypotéza vycházející z politiky kandidátských a členských států zní: „Očekávané individuální 
náklady a přínosy určují preference států vzhledem k rozšiřování. Státy tedy upřednostňují 
takový stupeň horizontální integrace, který maximalizuje jejich čisté zisky“.36 

Konstruktivistický (sociologický) institucionalismus oproti tomu vnímá mezinárodní 
organizace jako autonomní a silné aktéry v mezinárodní politice. Fungování dané organizace 
a její cíle jsou výrazně určovány sdílenými normami a vzájemně konstruovanými vztahy. 
Nezávisí tedy již natolik na uvážení čistých zisků případných členských zemí. Ústřední 
hypotéza rozšiřování z pohledu kandidátských a členských státu zní: „Čím více se nečlenský 
stát identifikuje s mezinárodním společenstvím, které organizace reprezentuje, a čím více 
sdílí hodnoty a normy (…) dané organizace, tím silnější jsou institucionální svazky s touto 
organizací a tím více členských státu usiluje o horizontální institucionalizaci s tímto 
státem“.37 

                                                 
35 Bartkowski, M. (2003). Analysis of Theoretical Approaches to the EU Enlargement, p. 1 [cit. 2015-12-22]. 
http://maciejbartkowski.com/wp-content/uploads/2013/10/Analysis-of-Theoretical-Approaches-to-the-EU-
Enlargement-Maciej-Bartkowski.pdf. 
36 Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002). Theorising EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the 
State of Research. Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 4, p. 510. 
37 Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002). Theorising EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the 
State of Research. Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 4, p. 513. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jiří Dědič, Potenciál dalšího rozšiřování Evropské unie – Západní Balkán (2016_D_04) 

 
14 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1.3  Europeizace38 
 
Dříve než se zaměříme na samotnou europeizaci regionu jihovýchodní Evropy, 

považujeme za nutné definovat samotný pojem „europeizace“39. Jedná se o poměrně nový 
termín politické vědy40, který tudíž teprve podléhá postupnému formování a upřesňování 
svého obsahu. Vymezení tohoto pojmu je velice široké a dotýká se velkého množství oblastí 
politologického výzkumu. Obecně lze však říci, že koncept europeizace se používá zejména  
v souvislosti s tím, jak se mění domácí politické instituce a procesy a konkrétní politiky 
evropských zemí v souvislosti s procesem evropské integrace.41 Existuje samozřejmě i širší 
pojetí europeizace, které se zaměřuje například na šíření evropské identity či vymezování 
Evropy jako aktéra v mezinárodních vztazích. V současnosti je však tento pojem v naprosté 
většině případů spojován právě s integrací do EU. I přes široké vymezení pojmu europeizace 
uvádíme následující definici Roberta Ladrecha: Europeizace je „[š]ířící se proces reorientace 
směru a podoby politiky do té míry, že se politická a ekonomická dynamika Evropských 
společenství stává součástí organizační logiky národního politického života a tvorby 
domácích politik“.42 V současnosti se často používá také následující definice Claudia 
Radaelliho: 

 
„Europeizace je tvořena procesy a) konstrukce, b) rozptylování a c) institucionalizace 

formálních a neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, „způsobů 
uspořádání různých záležitostí“ a sdíleného přesvědčení a norem, které se nejprve definují 
a konsolidují v politických procesech na úrovni EU a posléze dochází k jejich vtělení do logiky 
domácího (státního a substátního) diskurzu, politických struktur a veřejných politik“.43  
  

Výše zmíněné definice zohledňují jednak tzv. „top-down“ přístup k europeizaci, který 
se soustředí na vliv evropské integrace a europeizace na domácí politické a sociální procesy 
jednotlivých členských států. Instituce EU tedy mají hlavní iniciativu a státy jsou v tomto 
ohledu spíše podřízenými aktéry. Na druhou stranu „bottom up“ perspektiva zkoumá 
především vliv členských států na proces integrace. Členské státy tedy nejsou pouhými 
adresáty evropských požadavků, ale aktivně se podílejí na formování a praktickém utváření 
integračního procesu.44 Třetí perspektivou europeizace může být také horizontální přístup, 

                                                 
38 Tato kapitola je z části převzata z autorovy bakalářské práce „Země jihovýchodní Evropy na cestě do EU – 
komparace Černé Hory a Makedonie“. 
39 V českém prostředí se lze setkat také s pojmy „evropeanizace“, „evropeizace“ i „europeanizace“. 
40 Tento termín byl sice používán již v 80 a 90. letech 20. století, nicméně k dramatickému nárůstu používání 
tohoto pojmu došlo až od roku 1999 (tamtéž). 
41Dančák, B., Fiala, P., Hloušek, V. (2005). Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova 
univerzita, s. 12-13. 
42 Ladrech, R. (1994): Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal 
of Common Market Studies, vol. 1994, no. 1, p. 70, in: Zemanová, Š. (2007). Výzkum europeizace – aktuální 
problémy a perspektivy  Mezinárodní vztahy, roč. 2007, č. 4, s. 33 [cit. 2016-01-03]. 
https://mv.iir.cz/article/view/277/283. 
43 Radaelli, C. (2000): Whiter Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change. European 
Integration online Papers (EioP), vol. 4, no. 8, p. 4, in Zemanová, Š. (2007). Výzkum europeizace – aktuální 
problémy a perspektivy  Mezinárodní vztahy, roč. 2007, č. 4, s. 33 [cit. 2016-01-03]. 
https://mv.iir.cz/article/view/277/283. 
44 Nováčková, R. (2010). Protiteroristická politika EU a europeizace. In Bureš O., Šmíd T. (eds.). Globální 
bezpečnost v Obamově éře. Praha: MUP, 2010, s. 163-165. 
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kdy dochází ke sdílení pravidel a norem mezi členskými či kandidátskými státy. Tento přenos 
bývá často charakteru „soft law“ a není tedy obvykle právně závazný.  

V důsledku toho tedy může být europeizace vnímána jako permanentní 
dvouúrovňová politická interakce, v rámci které jsou členské státy jednak tvůrci a zároveň  
i produkty integrace do EU. Tento proces se však netýká pouze členských států EU, ale také 
externích aktérů, převážně pak kandidátských zemí. Europeizace se v těchto státech projevila 
především prostřednictvím procesu rozšiřování EU. Integrace má obecně v kandidátských 
zemích velký vliv na proces politické transformace prostřednictvím podpory demokratické 
konsolidace, právního státu, dodržování lidských práv a ochrany menšin. Europeizace tedy 
představuje pro kandidátské státy výrazně odlišný proces v porovnání s členskými státy EU.45 

Význam europeizace se značně liší také v závislosti na daném regionu či státu. 
Zatímco v rozvinutých ekonomicky vyspělých zemích představuje relativně bezproblémový 
proces zahrnující především přizpůsobování požadavkům EU a sjednocování legislativy.  
V méně vyspělých evropských regionech (kam patří i region západního Balkánu) představuje 
europeizace výraznou strukturální transformaci a modernizaci a jedná se tedy o mnohem 
komplexnější proces. Také vliv těchto méně rozvinutých zemí na samotný proces 
europeizace je o poznání nižší, než u ekonomicky vyspělejších států.46 

Podle Johna Bornemana a Nicka Fowlera je idea evropské integrace výsledkem reakcí 
na destruktivní následky první a druhé světové války, kvůli kterým zůstala Evropa rozdělena 
na západní a východní blok. Proces europeizace začal později postupně nahrazovat 
dosavadní procesy amerikanizace západní Evropy a sovětizace východní Evropy.47 Po 
rozpadu bipolárního systému se perspektiva členství v EU rozšířila i na státy střední, východní  
a jihovýchodní Evropy, tedy na státy, které procházely demokratickou tranzicí. Ačkoli mnozí 
západní badatelé předpokládali, že europeizace těchto států bude procesem určité 
nápodoby již existujících západoevropských vzorů, později se v praxi tyto předpoklady 
nepotvrdily. Jednoduše nemohlo jít o prosté napodobení západních vzorů, a to především  
z důvodu značně specifického vývoje států střední, východní a jihovýchodní Evropy. 

Od počátku 90. let začala být europeizace vnímána především v souvislosti  
s východním rozšířením EU. S rostoucí orientací na východní Evropu se zároveň rozšířil  
i rámec tohoto procesu, který se nově musel přizpůsobit zemím s odlišným politickým  
a ekonomickým vývojem. Europeizace byla tedy nyní spojována především s přechodem  
k demokracii a tržnímu hospodářství. EU na tyto změny v politice rozšiřování musela 
reagovat, následkem čehož byl představen systematický proces europeizace pro kandidátské 
země. 
 
1.3.1 Europeizace zemí západního Balkánu 

 
EU nebyla vždy klíčovým mezinárodním aktérem na západním Balkáně. Ještě v 90. 

letech měly v tomto regionu výrazný vliv dvě mezinárodní mocnosti: USA (Severoatlantická 
aliance) a Ruská federace. Jak USA, tak i Ruská federace v předchozí dekádě výrazně snížily 
svůj vliv v této oblasti. Vliv Ruské federace se v současnosti omezuje pouze na udržování 

                                                 
45 Ilievski, Z. (2013). Europeanization and Rule of Law. Regional Research Promotion Programme. p. 1-26. [cit. 
2016-01-03]. http://www.rrpp-westernbalkans.net. 
46 Anastasakis, O. (2005). The Europeanization of the Balkans. Oxford, p. 78 [cit. 2016-01-03]. 
https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/europeanization_balkans.pdf. 
47 Borneman, J. Fowler, N. (1997). Europeanization. Annu. Rev. Anthropol., vol. 1997, no. 26, p. 488. 
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dobrých vztahů s Bělehradem a větší angažování USA bylo de facto omezeno pouze na 
ozbrojený konflikt v 90. letech. S poklesem vlivu těchto mezinárodních aktérů tedy vznikl 
prostor pro širší angažování EU v tomto regionu.  
 Europeizace jihovýchodní Evropy je v mnoha ohledech specifická, neboť v rámci 
tohoto regionu můžeme najít spoustu odlišností mezi jednotlivými státy. Jedná se o region 
etnicky značně heterogenní a existují zde výrazné rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami. 
Ačkoli je europeizace prostřednictvím procesu evropské integrace založena na totožných 
principech, pravidlech a procedurách, její účinky jsou v jednotlivých zemích odlišné  
v závislosti na úrovni ekonomického rozvoje, politické stability či přejímání evropské identity. 
Vzhledem k současnému stavu integrace však prozatím nelze zcela vyhodnotit celkový vliv 
europeizace na tento region. 
 EU se v rámci procesu europeizace orientuje především na otázky právního státu  
a tržní ekonomiky, zatímco přehlíží mnohá podstatná specifika kandidátských států, která se 
týkají především identity obyvatelstva. Podle Jeleny Subotićové48 je vliv národní identity na 
proces europeizace všeobecně přehlížen, ačkoli se jedná o velmi důležitý faktor přístupového 
procesu. Evropské instituce jednoduše počítají s tím, že kandidátské státy jednoznačně 
přijmou evropskou identitu společně s výhodami, které pro ně členství přináší. Vliv národní 
identity na proces integrace však může být pro přístupový proces zcela zásadní, jak se 
ukázalo například v případě Chorvatska, které se již od 90. let profiluje jako země náležící do 
Evropy a distancuje se tak od ostatních států západního Balkánu.49 Podle Petra Kratochvíla 
jsou kulturní specifika a identita obyvatelstva přehlíženy nejen institucemi EU, ale také  
v rámci teorií evropské integrace.50 

Na základě principu kondicionality se během předešlých vln rozšiřování postupně 
utvářel systém přístupového procesu, který byl zcela závislý na pokroku v plnění daných 
politických a ekonomických kritérií. V současnosti je integrace na západním Balkáně 
rozdělena do následujících základních fází přístupového procesu:  

 

 Výsadní obchodní styky a dodatečná finanční pomoc  

 Podepsání a implementace Stabilizační a asociační dohody (SAD)  

 Zisk kandidátského statusu  

 Zahájení přístupových rozhovorů  

 Otevření a následné uzavření 35 kapitol acqius  

 Podepsání přístupové smlouvy  

 Ratifikace přístupové smlouvy národními parlamenty členských zemí a Evropským 
parlamentem  

 Vstup do EU  
 

Podle Othona Anastasakise se europeizace na západním Balkáně vyznačuje tím, že jde 
externě řízený proces, který je založen na kondicionalitě a je s postupem času stále 
náročnější. Externí řízení tohoto procesu v předvstupní fázi se vyznačuje tím, že EU stanovuje 
pravidla a podmínky přístupového procesu a zároveň vyhodnocuje pokrok kandidátských 
                                                 
48 Autorka je politoložka působící na Georgia State University. Specializuje se mimo jiné na teorii mezinárodních 
vztahů a balkánský region. 
49 Subotićová, J. (2011). Europe is a State of Mind: Identity and Europeanization in the Balkans. International 
Studies Quarterly, no. 55, p. 309–330. 
50 Kratochvíl, P. (2008). Teorie evropské integrace. Praha: Portál, s. 46. 
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zemí v daných oblastech a poskytuje finanční i odbornou asistenci. Na základě pokroku 
daných zemí poté EU uděluje patřičný status v rámci přístupového procesu. Vliv EU je však 
nejvíce umocněn právě perspektivou členství, která poskytuje potřebnou motivaci členským 
státům pro zavádění potřebných reforem.51 

Druhým podstatným specifikem europeizace na západním Balkáně je asymetrický 
vztah mezi EU a zeměmi regionu. To se projevuje zejména tím, že EU má prakticky 
neomezenou moc při vytváření pravidel integračního procesu, zatímco země regionu oproti 
tomu nemají prakticky žádnou možnost tato pravidla ovlivnit. Toto omezení je dáno jednak 
tím, že evropské normy spoluvytvářejí pouze členské státy a kandidáti na členství tedy nijak 
neovlivňují jejich podobu. Navíc se již předem očekává, že jsou všechny státy regionu 
připraveny přijmout podmínky, cíle a kritéria přístupového procesu, neboť členství v EU je  
u všech zemí jihovýchodní Evropy zcela zásadním bodem agendy zahraniční politiky. Zmíněná 
asymetrie vztahů mezi EU a zeměmi jihovýchodní Evropy je také do velké míry způsobena 
nestabilní politickou situací některých států regionu, které disponují velmi slabou centrální 
vládou (BaH, Kosovo). 

Princip kondicionality představuje velice důležitý nástroj pro kontrolu integračního 
procesu s jednotlivými kandidátskými zeměmi. Již během rozšiřování EU o státy 
středovýchodní Evropy došlo k posílení principu kondicionality zavedením tzv. Kodaňských 
kritérií. V regionu západního Balkánu došlo navíc ještě k rozšíření těchto požadavků, které 
nově zahrnovaly i kritérium regionální spolupráce (tato podmínka byla do přístupového 
procesu začleněna z důvodu nestabilní situace po rozpadu Jugoslávie). EU také zavedla 
konkrétnější požadavky stanovené ve Stabilizační a asociační dohodě (dále jen SAD)  
a v dalších projektech. Stěžejními se staly podmínky stanovené v Daytonské mírové smlouvě, 
Bělehradské dohodě a Ohridské rámcové dohodě (dále jen ORD). Zcela nezbytnou 
podmínkou přístupového procesu na západním Balkáně zůstává také spolupráce s ICTY. Je 
tedy zřejmé, že přístupová kritéria EU pro oblast západního Balkánu jsou oproti předchozím 
vlnám rozšíření o poznání obsáhlejší. 

Kondicionalita procesu rozšiřování EU je zajištěna tím, že pokud daný stát 
nepostupuje v souladu se stanovenými podmínkami, může EU odložit další pokrok  
v přístupovém procesu (např. zahájení přístupových rozhovorů) či pozastavit finanční 
asistenci. Europeizace na západním Balkáně tedy značně využívá kombinaci metody „cukru  
a biče“52 a perspektivy případného členství v EU k tomu, aby motivovala případné 
kandidátské státy k dalšímu pokroku v integračním procesu.53 V případě předešlého kola 
rozšiřování o Bulharsko a Rumunsko byl princip kondicionality spíše upozaděn a rozšíření 
proběhlo na základě politického rozhodnutí. Zkušenost z této etapy pak přispěla 
k přísnějšímu posuzování podmínek přístupového procesu a to výhradně před samotným 
vstupem do EU. 

Výrazným specifikem procesu europeizace na západním Balkáně je neustále 
rozšiřování agendy pro kandidátské země. Podmínky členství se tedy stávají stále více 
náročnými a v porovnání s kritérii pro předchozí vlny rozšiřování je současná agenda velmi 
obsáhlá. To je dáno především tím, že se acquis communautaire neustále rozrůstá o další 

                                                 
51 Anastasakis, O. (2005). The Europeanization of the Balkans. Oxford, p. 80-81 [cit. 2016-01-03]. 
https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/europeanization_balkans.pdf. 
52 V originále: „carrot and stick“. 
53 Anastasakis, O. (2005). The Europeanization of the Balkans. Oxford, p. 82-83 [cit. 2016-01-03]. 
https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/europeanization_balkans.pdf. 
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předpisy, regulace a mezinárodní dohody. Agenda europeizace je pro region západního 
Balkánu navíc ještě rozšířena o výše zmíněné podmínky týkající se například bezpečnosti, 
vymezení hranic, postkonfliktní rekonstrukce či demokratické tranzice.  

EU nikdy předtím nemusela čelit podobnému množství problémů, které se týkaly 
kandidátských států či potenciálních kandidátů na členství. Samotné kandidátské státy mají 
navíc často omezené administrativní a finanční kapacity k zavádění potřebných reforem, což 
navíc ještě více znemožňuje efektivní implementaci již tak obsáhlé agendy54. Tento stav 
následně oslabuje pozici těchto států a umocňuje výše zmíněný asymetrický vztah vůči EU. 

Region západního Balkánu je v mnoha ohledech značně heterogenní a jednotlivé 
státy se nacházejí v různých fázích integrace do EU. I přesto je však přístupový proces založen 
na pravidlech, která jsou totožná pro všechny země regionu. Je tedy především na 
jednotlivých státech, aby se přizpůsobily normám, pravidlům a procedurám EU. Vnitro-
politická situace v zemích západního Balkánu má tedy zcela nepopiratelný vliv na proces 
europeizace. Integrace do EU je zdlouhavý proces, během kterého se kandidátské země 
musejí výrazně přizpůsobovat unijním pravidlům. Státům je navíc dána pouhá perspektiva 
členství a nemají tedy žádnou záruku přijetí do EU.55 

Ačkoli tedy současný stav rozšiřování příliš nepřeje integraci dalších členských států, 
všechny státy stanovily členství v EU jako svoji dlouhodobou prioritu. Je však otázkou, 
nakolik budou tuto vytyčenou linii sledovat i nadále, zejména s přihlédnutím k rozhodnutí 
Komise v čele s Jeanem Claudem Junckerem, který v roce 2014 prohlásil, že v nadcházejících 
pěti letech nebude uskutečněno žádné další rozšíření56. Proces rozšiřování samozřejmě 
nadále trvá a státům západního Balkánu byla ponechána perspektiva rozšíření v budoucnu, 
nicméně toto symbolické odchýlení od nastaveného kurzu se může v některých zemích 
projevit změnou zahraničněpolitické orientace. Následkem konfliktu na Ukrajině došlo 
k nárůstu ruského politického a ekonomického vlivu v oblasti západního Balkánu a u většiny 
zemí regionu v čele se Srbskem došlo k posílení diplomatických styků s Moskvou. Ve 
strategické koncepci ruské zahraniční politiky z roku 2013 byl region západního Balkánu 
definován jako oblast vysokého strategického významu a Moskva stále častěji vystupuje proti 
případnému zapojení těchto zemí do EU.57 Rozhodnutí Komise se tedy zdá být v této 
souvislosti poněkud nešťastné, neboť jeho následkem může dojít ke zmaření veškerého 
dosavadního úsilí EU, jež si kladlo za cíl zvýšení stability v tomto strategicky důležitém 
regionu. 

                                                 
54 Marić, Sena (2013). Thessaloniki Summit Messages, 10 years later. European Policy Centre [cit. 2016-01-05]. 
http://www.cep.org.rs/en/documentation-centre/articles-and-commentaries/334-thessaloniki-summit-
messages-10-years-later.html. 
55 Marić, Sena (2013). Thessaloniki Summit Messages, 10 years later. European Policy Centre [cit. 2016-01-05]. 
http://www.cep.org.rs/en/documentation-centre/articles-and-commentaries/334-thessaloniki-summit-
messages-10-years-later.html. 
56 Juncker argumentoval tím, že EU potřebuje čas na absorbování třinácti nových členských států střední  
a východní Evropy, které přistoupily po roce 2015. Prozatím by tedy Unie neměla přijímat žádné nové členy, 
dokud nebude dokončena řádná konsolidace v rámci současné EU. Tento názor je v současnosti široce přijímán 
i mezi členskými státy. O’Brennan, J. (2016). The Western Balkans tinderbox. Euractiv [cit. 2009-02-03]. 
http://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/the-western-balkans-tinderbox/. 
57 Nünlist, C. (ed.) (2015). The Western Balkans Between Europe and Russia, p. 1-2  CSS Analyses in Security 
Policy, vol. 2015, no. 170 [cit. 2016-01-11]. http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/ 
gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse170-EN.pdf. 
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1.4  Přístupový proces nového členského státu 
 
 Podmínky přístupového procesu, které musí splňovat každý stát usilující o členství, 
jsou stanoveny ve Smlouvě o EU (Článek 2 a Článek 49). Žadatelské země musí být státem 
přináležejícím do Evropy, musí uznávat hodnoty58 uvedené v článku 2 SEU a zavázat se 
k jejich podpoře. Zároveň musí splnit kritéria pro přistoupení k EU (kodaňská kritéria). 
Summit Evropské rady v Madridu v roce 1995 navíc stanovil, že kandidátská země musí být 
schopna aplikovat právo EU do vnitrostátních struktur a zároveň ho účinně provádět 
prostřednictvím příslušných správních a soudních struktur.59 
 Postup kandidátské země v přístupovém procesu sleduje několik pevně stanovených 
kroků, které se následně mohou projevit v udělení členství. Stát svou žádost o kandidaturu 
nejprve formálně předkládá Radě EU, přičemž Rada o této žádosti informuje Evropský 
parlament, Komisi a národní parlamenty. Komise poté vypracovává stanovisko k dané 
žádosti. Status kandidátské země je poté udělen Evropskou radou na základě souhlasného 
stanoviska Komise a schválení Evropským parlamentem. Samotný zisk statusu kandidátské 
země ovšem ještě neznamená, že je s daným státem zahájeno vyjednávání. Předtím, než je 
vyjednávání o přístupu zahájeno, musí dojít ke schválení tohoto postupu jednomyslným 
rozhodnutím Evropské rady a stát musí navíc obdržet příznivé doporučení Evropského 
parlamentu. 
 Jednání probíhají na mezivládních konferencích mezi vládami zemí EU a vládou 
kandidátské země. Acquis (soubor práva EU) je rozděleno do 35 kapitol v závislosti na oblasti 
dané politiky. V této části procesu Komise sleduje úsilí dané kandidátské země v provádění 
acquis. V této fázi jsou také aplikovány nástroje předvstupní pomoci (např. IPA), které slouží 
k technické asistenci a výměně informací. Souběžně s jednáními probíhá i fáze tzv. 
screeningu, která má posoudit, zdali byly jednotlivé položky uvedené v dané kapitole 
provedeny do práva kandidátské země. Pro splnění jednotlivých kapitol je potřeba splnit tzv. 
closing benchmarks, což jsou minimální podmínky stanovené pro jednotlivé kapitoly. Až když 
kandidátská země prokáže, že danou kapitolu acquis provedla nebo že ji provede k datu 
přistoupení, může být tato kapitola dočasně uzavřena. Délka vyjednávání je pro každý stát 
zcela individuální, kdy záleží hlavně na schopnosti kandidátské země zavést nutné reformy  
a aplikovat právo EU. Komise po celou dobu procesu informuje Radu a Evropský parlament, 
zejména prostřednictvím výročních zpráv o pokroku (Progress Reports). Kandidátská země 
také sestavuje roční národní programy, v nichž hodnotí vlastní pokrok v provádění různých 
kapitol acquis.  

Konečným cílem jednání je příprava smlouvy o přistoupení. Před samotnou ratifikací 
smlouvy musí dojít k jednomyslnému schválení tohoto procesu Radou po obdržení souhlasu 
Evropského parlamentu. Po splnění všech podmínek nutných pro členství je mezi EU  
a kandidátským státem podepsána smlouva o přistoupení, která zahrnuje detailní termíny  
a podmínky členství, případně i přechodná opatření a lhůty. Smlouva o přistoupení musí být 
podepsána všemi zeměmi EU i přistupující zemí a následně ratifikována všemi zeměmi EU  
a přistupující zemí podle ústavních postupů dané země. 

                                                 
58 K těmto hodnotám patří: úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, dodržování 
lidských práv včetně práv příslušníků menšin, úcta k pluralitní společnosti, nepřípustnost diskriminace, 
tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů.  
59 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, čl. 2 a 49 (Úřední věstník EU C 326/13, 26. 10. 2012). 
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Průběh přístupového procesu vyžaduje od kandidátských států vynaložení značných 
finančních nákladů. Zároveň je zapotřebí, aby EU s těmito státy poměrně intenzivně 
spolupracovala a poskytovala potřebné informace. Z tohoto důvodu EU poskytuje nástroje 
finanční a technické pomoci pro kandidátské země. Jedná se především o programy PHARE, 
CARDS60, IPA61. Zatímco první dva zmíněné programy (v současnosti již ukončené) byly 
zaměřeny primárně na postkonfliktní rekonstrukci, ekonomický rozvoj a stabilitu v regionu, 
program IPA se od roku 2007 začal výslovně orientovat na finanční a technickou pomoc 
kandidátským státům a potenciálním kandidátským zemím.62 IPA II navázala na přechozí 
programové období a v letech 2014-2020 zůstává zcela zásadním nástrojem předvstupní 
pomoci.  

Nástroj technické asistence a výměny informací TAIEX63 je druhým významným 
nástrojem předvstupní pomoci. Byl zřízen, aby podporoval efektivní fungování veřejné 
správy vzhledem ke sbližování právních systémů jednotlivých kandidátských zemí se 
systémem EU. Zároveň jsou prostřednictvím tohoto nástroje sdíleny zkušenosti zúčastněných 
států. Tato spolupráce probíhá například prostřednictvím workshopů či expertních misí 
vyslaných z členských států, které se zaměřují na konkrétní legislativu a na její implementaci 
či vynucování.64 
 
1.5 Dimenze rozšiřování Evropské unie 
 
 Pro studium rozšiřování EU a pro komparaci jednotlivých případů je nezbytné 
integraci do EU rozčlenit na jednotlivé dimenze, které následně generují odlišné závislé 
proměnné a výzkumné otázky. Vliv EU na politiku rozšiřování je logicky zcela odlišný od vlivu 
členských států či kandidátů na členství. Ačkoli princip kondicionality upřednostňuje 
především pokrok kandidátských zemí v procesu integrace, vliv jednotlivých institucí EU  
a členských států je v tomto procesu stále poměrně zásadní.65 

                                                 
60 Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (platnost 2000–2006). Tento 
program nahradil dosavadní obdobně zaměřený program Phare. K programu předvstupní pomoci PHARE měla 
z regionu západního Balkánu přístup pouze Makedonie, a to od roku 1996 po podepsání smlouvy o spolupráci 
s EU. Důvodem pro dřívější zahájení spolupráce byla především skutečnost, že se Makedonie téměř zcela 
vyhnula konfliktům na počátku 90. let. 
61 Instrument for Pre-accession Assistance, v češtině bývá někdy označován také zkratkou NPP – Nástroj 
předvstupní pomoci. V letech 2007-2013 se jednalo o jediný nástroj finanční pomoci pro kandidátské země  
a zároveň i pro státy, které o získání kandidátského statusu teprve usilují. 
62 Fiala, P. Pitrová, M. (2010). Evropská unie. Brno: CDK, s. 189. 
63 The Technical Assistance and Information Exchange instrument. 
64 European Commission (2016). TAIEX [cit. 2016-01-09]. http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/ 
taiex/index_en.htm. 
65 Příkladem může být blokování zahájení přístupových rozhovorů s Makedonií, která má dlouhodobý spor  
(24 let) s Řeckem o oficiální název země (viz případová studie Makedonie). 
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 Můžeme tedy rozlišit čtyři hlavní dimenze či aspekty rozšiřování, které se primárně 
zaměřují na proces vedoucí k rozšíření. Jedná se o: politiku rozšiřování kandidátských zemí, 
politiku rozšiřování členských států, politiku rozšiřování EU a dopady rozšiřování. Tyto 
dimenze si podrobněji přiblížíme v následujícím odstavci. 

 
a) Politika rozšiřování kandidátských zemí.66 Zásadní výzkumnou otázkou v rámci této 

dimenze rozšiřování je: „Proč a za jakých podmínek nečlenské státy usilují o členství 
v EU?“  

b) Politika rozšiřování členských států. Hlavní otázkou v rámci tohoto aspektu je: „Za 
jakých podmínek členský stát EU podporuje nebo odmítá rozšíření o konkrétní 
kandidátskou zemi?“ Může se také jednat o postoj dané země k rozšiřování jako 
takovému. 

c) Politika rozšiřování EU. Výzkumná otázka v rámci této dimenze se zabývá 
podmínkami, za jakých je EU ochotna přijmout nového člena nebo nějakým 
způsobem modifikovat své vztahy s konkrétním státem. V rámci tohoto pohledu na 
rozšiřování můžeme rozlišovat jednak makro dimenzi, která se zabývá obecně 
otázkami výběru kandidáta a tím proč ho EU preferuje. Na druhou stranu rozlišujeme 
také dimenzi konkrétních politik a norem, které EU vyžaduje od kandidátských států. 
Studium v této oblasti se zaměřuje především na kondicionalitu přístupového 
procesu a na její promítání do vnitrostátního právního řádu kandidátských států. 

d) Dopady rozšiřování. Rozšíření o další členské státy ovlivňuje jednak samotnou EU  
a jednak přistupující stát. Co se týče dopadů rozšíření na EU, nejčastěji je v tomto 
ohledu skloňován jeho vliv na distribuci moci a zájmů v dané organizaci a na to jak 
ovlivňuje identitu, normy, cíle a efektivitu rozhodování Unie. V rámci této dimenze je 
také stěžejní otázka, nakolik může další rozšiřování ovlivnit hloubku integrace67  
a zároveň neomezit efektivní fungování organizace (viz následující kapitola 
„Integrační kapacita EU“). Dopady rozšiřování na přistupující stát a další kandidátské 
státy jsou o poznání výraznější. Hlavní otázky se tedy zaměřují na to, jak rozšiřování 
mění identitu, zájmy a chování vnitrostátních aktérů (především vláda) a za jakých 
podmínek se tito aktéři přizpůsobují normám EU.68 

 
1.6 Integrační kapacita 

 
Termín „integrační kapacita“ původně nevzešel z akademického diskurzu, ale 

z praktické politiky EU. Reflektuje dlouhodobé obavy EU z potenciálně škodlivých účinků 
rozšiřování na efektivní fungování EU a budoucí integraci. Poprvé byla tato problematika 
oficiálně zmíněna v roce 1993 v Kodaňských kritériích, která jsou známá především tím, že 
stanovují závazné podmínky pro kandidátské státy, které musí být splněny před samotným 
přijetím do EU. Kromě toho však obsahují odstavec, který de facto definoval termín 
integrační kapacity: „Unijní kapacita pro přijímání nových členů při zachování dynamiky 

                                                 
66 Nemusí se nutně jednat pouze o oficiální kandidátské země, ale o všechny státy s perspektivou členství v EU. 
67 Řeší tedy zejména vzájemný vztah mezi „deepening a widening“ tedy horizontální a vertikální integrací. 
68 Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002). Theorising EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the 
State of Research. Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 4, p. 504-507. 
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evropské integrace je zcela zásadním obecným zájmem jak pro samotnou EU, tak i pro 
kandidátské země“.69 

Koncept integrační kapacity nebyl v 90. letech a na počátku nového tisíciletí nijak 
důležitým pojmem v rámci strategie rozšiřování. Nabral na důležitosti až v souvislosti 
s debatou, která následovala po velkém „východním“ rozšíření v roce 2004, následně 
odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu a kontroverzním přijetí Bulharska a Rumunska. Tato 
debata reflektovala únavu z rozšiřování, která následovala po zmíněných událostech  
a vyvolala obavy z unáhleného začleňování dalších členských států, které nebyly zcela 
připraveny na členství (zejména případ rozšíření o Bulharsko a Rumunsko v roce 2007) nebo 
bylo jejich členství přinejmenším kontroverzní (případ Turecka). Několik členských států  
v čele s Francií a Německem zdůraznilo, že by měl být při dalším rozšiřování kladen větší 
důraz na zmíněnou „absorpční kapacitu“70 EU.71 To bylo následně zohledněno i v rozhodnutí 
Evropského parlamentu z roku 2006, které požadovalo na Komisi vytvoření zprávy, která by 
„nastavila principy, které by podpořily tento koncept“.72 Na toto rozhodnutí navázala 
Evropská rada na svém zasedání v červnu 2006, kdy bylo stanoveno, že „[v] budoucnu bude 
důležité zajistit, aby Unie byla při rozšiřování schopna politicky, finančně a institucionálně 
fungovat a dále prohlubovat společný evropský projekt“. Dále se také Rada zavázala, že bude 
„jednat o všech hlediscích dalších rozšíření, včetně schopnosti Unie absorbovat nové členy.  
V této souvislosti připomíná, že tempo rozšiřování musí zohlednit absorpční kapacitu Unie“, 
včetně „vnímání rozšíření ze strany občanů“.73 

Na výše zmíněný diskurz navázala Evropská komise ve své Strategii rozšíření na roky 
2006-2007. Zde byl také změněn dosavadní kontroverzní termín „absorpční kapacita“ na 
spíše neutrální termín „integrační kapacita“. Zároveň došlo k ještě výraznějšímu posílení 
principu kondicionality a striktního vyhodnocování kritérií v rámci přístupového procesu. 
Tento dokument definuje integrační kapacitu následovně: 

 
„Míra rozvoje politik a orgánů EU a transformace žadatelů o členství v dobře 

připravené členské státy určují schopnost EU přijímat nové členy, resp. její integrační 
kapacitu. Integrační kapacita znamená, zda EU může v daném okamžiku nebo v daném 
období přijmout nové členy, aniž by ohrozila politické cíle a cíle jednotlivých politik vyplývající 
ze Smluv“.74 
  

Poté co byla výše zmíněná Strategie rozšíření uvedena v platnost, debata o integrační 
kapacitě v rámci unijních institucí postupně utichla. Do popředí zájmu se však dostala 
poměrně záhy v souvislosti s krizí eurozóny, kdy se ukázalo, že problémy jednoho členského 
státu se mohou velmi snadno přenést na ostatní členy EU. Tato krize nejenže potvrdila, že do 

                                                 
69 European Council (1993) ‘Conclusions of the Presidency’, Council Document No. DOC/93/3. 
70 Dřívější termín užívaný pro integrační kapacitu (Schimmelfennig 2014: 7). 
71 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis  MAXCAP 
Working Paper Series, únor 2014, no. 1, p. 6-7 [cit. 2016-1-9]. http://maxcap-project.eu/system/files/ 
enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
72 European Parliament (2006) ‘European Parliament Resolution on the Commission‘s 2005 Enlargement  
Strategy Paper’, Parliament Document No. 2005/2206.  
73 Evropská rada (2006). Závěry předsednictví. Dokument Rady č. 10633/06 [cit. 2016-01-05].  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10633-2006-INIT/cs/pdf. 
74 Evropská komise (2006).  Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2006 – 2007. KOM(2006) 649 [cit. 2016-
01-05].  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/com_649_strategy_paper_cs.pdf. 
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budoucna bude naprosto nezbytné dodržovat důsledné a rigorózní podmínky přístupového 
procesu, ale zároveň ochladila nadšení z poměrně rychlého sjednocování Evropy. Většina 
členských států spolu s institucemi EU proto zaujaly pragmatičtější postoj charakterizovaný 
opatrným a v některých případech až odmítavým postojem k dalšímu rozšiřování75. 
Integrační kapacita EU byla tedy vlivem těchto událostí značně potlačena a únava 
z rozšiřování dosáhla v posledních letech pravděpodobně svého dlouhodobého maxima. 
 
1.6.1  Integrační kapacita jako koncept pro analýzu rozšiřování 

 
V předchozí části studie jsme si představili a definovali termín „integrační kapacita“ 

jakožto koncept, který vzešel z politické debaty v rámci EU. Nyní se však pokusíme 
problematiku integrační kapacity využít jako nástroj pro analýzu integračního procesu  
a následnou komparaci jednotlivých případů, přičemž bude tento termín použit jako klíčová 
proměnná pro analýzu rozšiřování EU. 

Samotný pojem integrační kapacity – jakožto schopnosti integrovat další státy – je 
poměrně složitě uchopitelný a sám o sobě neměřitelný. Zaměříme se proto na specifické 
faktory, které pozitivně ovlivňují integrační kapacitu a u kterých lze tedy pozorovat určitý 
kauzální vliv na horizontální integraci. Koncept rozšiřování lze totiž na rozdíl od zmíněné 
kapacity snadněji změřit v závislosti na fázi procesu, ve které se daná země nachází. Zmíněné 
faktory76, které ovlivňují schopnost EU integrovat další členy a tím i celý proces rozšiřování, 
budou tedy stěžejními proměnnými v komparaci jednotlivých případů. 

V rámci tohoto přístupu však vyvstává řada problémů. Jedním z nich je ten, že 
neexistuje ucelená teorie, která by zkoumala vliv integrační kapacity na rozšiřování. Zmíněné 
faktory, u kterých předpokládáme vliv na kapacitu, tedy vycházejí z debaty v rámci EU a ze 
zkušeností z předchozích etap rozšiřování. Není také zcela zřejmé, nakolik dané faktory 
kauzálně ovlivňují členství a nakolik se jedná pouze o doprovodné jevy související 
s rozšiřováním.77 V důsledku toho je samozřejmě nejistý i vliv integrační kapacity na 
samotnou integraci, neboť i přes vysokou pozorovanou integrační kapacitu nemusí 
proběhnout žádné rozšíření.78 Pro účely této studie však budeme předpokládat, že 
rozšiřování EU je projevem vysoké integrační kapacity a tyto pojmy tedy budou definovány 
jako potenciálně kauzálně závislé. Jakékoliv prohloubení integrace – ať už jde uzavření 
asociační dohody, zahájení přístupových rozhovorů či samotný vstup do EU – bude tedy do 
velké míry považováno za důsledek pozitivní a vysoké integrační kapacity EU.79 

 

                                                 
75 Například prohlášení Jean-Clauda Junckera k dalšímu rozšiřování. Současný předseda Evropské komise v roce 
2014 oznámil, že do roku 2020 nedojde k žádnému rozšíření EU. 
76 Může se jednat například o podporu členství ze strany veřejnosti či vlády dané kandidátské země, fungování 
právního státu, demokratickou konsolidaci nebo ekonomickou stabilitu. Do jisté míry tyto faktory vycházejí 
z kodaňských kritérií. 
77 Samotná debata o integrační kapacitě v rámci EU byla vyvolána tím, že rozšiřování probíhalo i bez dostatečné 
integrační kapacity. 
78 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis  MAXCAP 
Working Paper Series, February 2014, no. 1, p. 8-9 [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/ 
system/files/enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
79 Podle Schimmelfenniga však může integrační kapacita představovat nejen příčinu, ale i důsledek rozšiřování. 
Některé dimenze integrační kapacity totiž mohou být kauzálními faktory rozšiřování, zatímco jiné dimenze 
mohou být naopak způsobeny rozšířením (tamtéž). 
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Ilustrace: Koncept integrační kapacity. 

Zdroj: Schimmelfennig 2014: 9.  
 

Graf 1 znázorňuje přehled jednotlivých dimenzí integrační kapacity, tedy 
připravenosti na rozšíření. Vnitřní a vnější integrační kapacita jsou dvě základní dimenze, 
které se dále člení na několik dalších atributů. Vnitřní integrační kapacita označuje 
připravenost EU k dalšímu rozšiřování, zatímco vnější kapacita se vztahuje k připravenosti 
nečlenského státu pro integraci do EU. Jednotlivé atributy vnitřní kapacity představují 
faktory, které by měly být přítomny v EU před i po rozšíření. Atributy vnější kapacity v sobě 
zahrnují faktory, které by měly být přítomny v nečlenských státech před samotnou integrací 
do EU.80 Předpokládáme tedy, že pozitivní hodnoty jednotlivých atributů přispívají k integraci 
a činí tak rozšiřování více pravděpodobným.  

                                                 
80 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis  MAXCAP 
Working Paper Series, February 2014, no. 1, p. 9-10 [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/system/files/ 
enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
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Vnitřní integrační kapacita 
 
a) Podpora veřejnosti (EU).  

 
Podpora veřejnosti v členských státech EU se v posledních několika letech stala 
naprosto zásadní podmínkou dalšího rozšiřování. Nejedná se tedy již o pouhý žádoucí 
jev spojený s integrací, ale o faktor, který má potenciálně kauzální vliv na rozšiřování. 
Zatímco přistoupení kandidátských států bylo v těchto zemích doprovázeno 
referendem již od prvního kola rozšíření v roce 1973, staré členské státy se dosud 
omezovaly pouze na ratifikaci v parlamentu.81 V tomto ohledu dosud nedošlo 
k žádným výraznějším změnám a ratifikace přístupových smluv národními parlamenty 
členských států je nadále standardem. Několik členských států EU v čele s Francií však 
již projevilo zájem o konání referenda v případě dalšího rozšíření.82 Krize posledních 
let se výrazně projevily i v klesajícím zájmu o integraci dalších států  
a nespokojenost s rozšiřováním byla důležitým faktorem při odmítnutí Smlouvy  
o Ústavě pro Evropu v referendech ve Francii a Nizozemsku. Rozšiřování se navíc 
stalo vděčným tématem (nejen) pro euroskeptické politické strany v národních 
parlamentech členských států. Tato problematika se tak stala jedním z ústředních 
témat, kterým tyto strany mobilizují voliče.83 Podpora veřejnosti je tedy stěžejním 
faktorem vnitřní integrační kapacity, který má přímý vliv na rozšiřování. Pro jeho 
vyhodnocení je třeba zohlednit nejen podporu občanů EU, ale také politický diskurz 
v rámci národních parlamentů členských států. 

 
b) Institucionální reforma 

 
Tato dimenze integrační kapacity se týká především důsledků rozšiřování na samotné 
fungování EU a nejedná se tedy o stěžejní faktor pro přístupový proces. 
Institucionální reforma zahrnuje především oblast změn, které souvisí s integrací 
dalších členů. V této souvislosti se také objevuje vztah mezi rozšiřováním 
a prohlubováním integrace (tzv. „widening“ a „deepening“). Podle Schimmelfenniga 
má však rozšiřování pouze marginální vliv na diferenciovanou integraci v EU. 
Přechodná období po vstupu do EU mají pouze omezené trvaní a obecně se očekává, 
že se nové členské státy postupně stanou plně integrovanými členy EU.84 Není však 
vyloučeno, že se noví členové stanou iniciátory větší diferenciace EU i delší dobu po 
zisku členství.85 Nadále nicméně zůstává otázkou, nakolik je EU schopna plně 
integrovat další členské státy, aniž by se to výrazněji projevilo na její vnitřní 
diferenciaci a efektivním fungováni Unie. 

                                                 
81 Výjimkou bylo pouze první rozšíření z roku 1973, před kterým uspořádala Francie roku 1972 referendum  
o vstupu dalších států do Společenství. 
82 V případě zmíněné Francie a Rakouska se jedná o reakci na případné budoucí členství Turecka v EU. 
83 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis  MAXCAP 
Working Paper Series, February 2014, no. 1, p. 10-11 [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/system/files/ 
enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
84 Tamtéž. 
85 Již v prvním rozšíření v roce 1973 přistoupilo mimo jiné i Spojené Království, které je v dnešní době lídrem 
v procesu diferenciované integrace EU. 
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c) Proces tvorby politik EU a jejich implementace 
 
Podobně jako předchozí dimenze integrační kapacity, i tato je zaměřena především 
na vliv rozšiřování na fungování EU. Rozšiřování EU zvyšuje nejen počet členských 
států, ale i heterogenitu jejich preferencí, což se může projevit v obtížnějším procesu 
rozhodování a v implementaci jednotlivých politik. Vliv této dimenze na rozšiřování je 
spíše okrajový a týká se především toho, aby staré členské státy zohlednily  
a vyhodnotily případný vliv integrace dalších států. Pokud by se například ukázalo, že 
rozšíření o státy středovýchodní Evropy mělo zásadní vliv na efektivitu rozhodovacího 
procesu, projevilo by se to i v podpoře veřejnosti pro další rozšíření. Na tomto 
příkladu tedy můžeme vidět, že se jednotlivé dimenze integrační kapacity navzájem 
ovlivňují. 
 
Vnější integrační kapacita 
 
Zatímco předchozí část textu se soustředila na vyhodnocení připravenosti EU 

k integraci dalších států, následující část se bude zabývat připraveností nečlenských států na 
rozšíření. Hlavní atributy vnější integrační kapacity z velké části de facto kopírují Kodaňská 
kritéria pro rozšiřování. Ústřední analytická část této studie – tedy komparace přístupových 
procesů jednotlivých nečlenských zemí – bude do velké míry vycházet právě z těchto kritérií 
a vnější integrační kapacita tedy bude zásadní proměnnou, která má přímý vliv na přístupový 
proces zemí západního Balkánu. Každoroční hodnotící zprávy o pokroku86 kandidátských  
a potenciálních kandidátských států jsou totiž založeny právě na Kodaňských kritériích. 

 
a) První dimenzí vnější integrační kapacity je demokratická konsolidace. Tento faktor 

zahrnuje zásady právního státu, lidská práva, práva menšin, zapojení občanské 
společnosti a zájmových skupin či politickou kulturu jako takovou. Tato oblast je zcela 
zásadní pro region západního Balkánu, což je také často zdůrazňováno 
v dokumentech EU, jakými jsou například Strategie rozšíření či každoroční zprávy 
o pokroku jednotlivých nečlenských zemí. 

b) Druhou dimenzí je vládnutí a správní kapacita kandidátských států. Tato oblast 
zahrnuje především administrativní kapacitu, kvalitu veřejných služeb či problematiku 
korupce. Právě poslední zmíněný faktor korupce je spolu s organizovaným zločinem 
jedním z nejpalčivějších problémů zemí západního Balkánu.  

c) Třetí složka vnější integrační kapacity je založena na ekonomice kandidátských států. 
Nové členské země EU tedy musí prokázat, že mají fungující tržní hospodářství a jsou 
připraveny být součástí vnitřního trhu EU, alespoň tak to stanovují Kodaňská kritéria. 
Ekonomická dimenze vnější integrační kapacity tedy vychází zejména 
z hospodářského růstu, finanční stability a provázanosti jednotlivých ekonomik, 
přičemž je kladen důraz na kandidátské státy a potenciální kandidáty do EU.  

d) Čtvrtou dimenzí je poté kritérium převzetí acquis communautaire a závazků 
vyplývajících z členství, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie 
a jejich provádění. Tento faktor se týká především míry harmonizace domácího práva 
s právem evropským. 

                                                 
86 Tzv. „Progress Reports“. 
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e) Pátým a posledním kritériem je podpora veřejnosti pro členství v kandidátských 
státech. V případech rozšíření v letech 2004 a 2007 nebyl tento faktor chápán jako 
překážka členství, neboť integrace do EU byla všeobecně vnímána pozitivně  
a rozšiřování se těšilo výrazné podpoře jak ve starých členských státech, tak 
v kandidátských zemích. Se změnou dosavadního benevolentního přístupu  
a zpřísněným principem kondicionality ovšem došlo k tomu, že si občané a političtí 
představitelé v kandidátských státech začali více uvědomovat náklady spojené 
s případným členstvím. To se v důsledku promítlo ve zdrženlivějším postoji veřejnosti 
a snížené podpoře veřejnosti posledních let.87 Příkladem podobného vývoje v regionu 
západního Balkánu je Makedonie, která získala kandidátský status již v roce 2005  
a stala se tak v tomto ohledu lídrem v regionu společně s Chorvatskem. Oddalování 
přístupových rozhovorů Radou EU kvůli sporu s Řeckem o název země se však 
projevilo nejen v zamrzlém procesu integrace, ale také v klesající podpoře pro 
členství. Podobný trend je možné sledovat také v ostatních kandidátských státech. 
Tento stav je charakterizován termínem tzv. „accession fatigue“88, tedy klesajícím 
zájmem o členství v samotných kandidátských státech a tzv. „předčasným 
euroskepticismem“.89 
 
Vnější integrační kapacita (tedy připravenost nečlenských států na rozšíření) tedy 

stoupá v důsledku vyšší demokratické konsolidace, správní kapacity, ekonomické stability  
a právní harmonizace s acquis v kandidátských či potenciálních kandidátských státech. Velice 
důležitým faktorem je pak podpora veřejnosti pro integraci do EU. Výše zmíněná kritéria jsou 
dle oficiální politiky rozšiřování žádoucími či dokonce požadovanými podmínkami pro země, 
které usilují o budoucí členství. Jejich analýza nám poté umožní vyhodnotit potenciál daných 
nečlenských států pro případné zapojení do integrace do EU. 

                                                 
87 Schimmelfennig, F. (2014). Enlargement and Integration Capacity: A Framework for Analysis  MAXCAP 
Working Paper Series, February 2014, no. 1, p. 14 [cit. 2015-12-8]. http://maxcap-project.eu/system/files/ 
enlargement_and_integration_capacity-a_framework_for_analysis.pdf. 
88 Lze přeložit jako „únava/vyčerpání přístupového procesu“. 
89 Rupnik, J. (2011). The Balkans as a European question. In Rupnik, J. (ed.) The Western Balkans and the EU: 
'the hour of Europe'. Paris: EUISS Chaillot Papers, p. 29. 
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2.  Vývoj vztahů EU s regionem západního Balkánu90 
 
 První náznaky spolupráce ES s regionem západního Balkánu se objevují již v období 
socialistické Jugoslávie, kdy tento mnohonárodnostní stát zaujímal specifické postavení mezi 
oběma znepřátelenými bloky za studené války. I přes bipolární uspořádání se tedy Jugoslávie 
snažila o spolupráci jak se západem, tak s východem. Právě díky této pozici v mezinárodních 
vztazích bylo umožněno, aby již v roce 1980 podepsala Socialistická federativní republika 
Jugoslávie (SFRJ) Dohodu o obchodu a spolupráci s ES. Ačkoli tato smlouva zaniká společně 
s počátkem dezintegrace federace, nástupnické státy si i nadále ponechaly některé obchodní 
preference s ES.91 
 
2.1  Vývoj vzájemných vztahů od počátku 90. let 

 
Zájem Unie o oblast západního Balkánu se na počátku 90. let logicky výrazně zvýšil. 

Pro EU bylo tehdy zásadní, aby byl v jejím blízkém sousedství vytvořen stabilní a bezpečný 
prostor, kde je ozbrojený konflikt nemyslitelný. Jakmile začalo docházet k postupné 
dezintegraci SFRJ, do procesu se aktivně zapojují i ES. Výsledkem diplomatických snah bylo 
svolání konference o situaci v Jugoslávii v září 1991. V rámci této konference byla ustanovena 
tzv. Badinterova92 komise, která vydala posudky týkající se právních otázek souvisejících 
s rozpadem federace a vyjádřila se k nárokům jednotlivých zemí na samostatnost. Vývoj  
v 90. letech ovšem ukázal, že EU nemá dostatečné kapacity a především pak jednotný postoj 
v zahraniční politice, aby mohla účinně předcházet konfliktům byť jen na evropském 
kontinentu. I přes zmíněnou snahu o diplomatické řešení byl v Evropě rozpoután prozatím 
největší konflikt od konce druhé světové války. Zkušenost z válek v 90. letech se poté 
projevila ve strategii, kterou EU aplikovala na státy regionu i v budoucnu. Od samého 
počátku spolupráce se tedy Unie zaměřovala na podporu rozvoje míru, stability, prosperity  
a svobody.93 

Angažování EU ve válce v Jugoslávii nebylo podle mnohých autorů (viz např. Marolov 
201094) příliš úspěšné. To bylo způsobeno především nejednotností a nerozhodností  
v zahraniční politice EU. ES byla na počátku války zaneprázdněna ratifikací Maastrichtské 
smlouvy a i krátce po vzniku EU nefungovala Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
(SZBP, tehdy tzv. druhý pilíř EU) zcela dle předpokladů. Nicméně i přesto se EU snažila 
projevit jako garant regionální bezpečnosti v Evropě a významný hráč v mezinárodních 
vztazích. Zmíněné problémy a také absence společných vojenských sil však znemožnily 
jakoukoliv účinnou akci v rámci konfliktu a působení EU se tak omezilo pouze na 
diplomatickou asistenci a ekonomické sankce, které však přišly příliš pozdě a s ohledem  

                                                 
90 Tato kapitola zčásti vychází z autorovy bakalářské práce „Země jihovýchodní Evropy na cestě do EU – 
komparace Černé Hory a Makedonie“. 
91 Bartlett, W. (2008). Europe's Troubled Region. Economic Development, Institutional Reform, and Social 
Welfare in the Western Balkans. Abingdon: Routledge p. 197. 
92 Název je odvozen do předsedy komise Roberta Badintera, francouzského ústavního soudce. 
93 Euractiv (2007). EU – Western Balkans Relations [cit. 2016-01-15].  
http://www.euractiv.com/enlargement/eu-western-balkans-relations/article-129607#group_summary 
94 Marolov, D. (2010). The EU policy towards the dissolution of Yugoslavia. Special emphasis on the EU policy 
towards the Republic of Macedonia. Analytical Journal, vol. 4, no. 2, p. 89–111. 
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k pokročilé fázi konfliktu byly již zcela neúčinné.95 V pozdějších fázích války se EU de facto 
stahuje z konfliktu a její vliv se tak nadále omezuje pouze na nezávazná doporučení bojujícím 
stranám. S ústupem EU a s eskalací násilí se následně stále více angažuje Severoatlantická 
aliance v čele s USA. 

Nejzávažnější válečné konflikty proběhly v Chorvatsku (1991-1995), v Bosně  
a Hercegovině (1992-1995) a v Kosovu (1998-1999). Menší ozbrojené konflikty poté ve 
Slovinsku (1991), v jižním Srbsku (2000-2001) a v Makedonii (2001). Války v Bosně  
a Hercegovině a v Kosovu byly ukončeny vojenskými intervencemi Severoatlantické aliance, 
přičemž v případě Kosova chyběl mandát Organizace spojených národů. Na tyto intervence 
navázaly civilní a vojenské mise Organizace spojených národů za účasti Severoatlantické 
aliance. Vojenskou misi Organizace spojených národů v Bosně a Hercegovině převzala v roce 
2004 EU (EUFOR/Althea) a od roku 2008 vede Unie vlastní civilní misi v Kosovu (EULEX). 
V reakci na válečné zločiny spáchané během válek v 90. letech byl v roce 1993 zřízen 
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY).96 

Situaci na západním Balkáně se v roce 1995 podařilo alespoň částečně uklidnit 
podepsáním Všeobecné rámcové smlouvy pro mír v Bosně a Hercegovině, která je známá 
především jako Daytonská smlouva. Tato smlouva byla podepsána lídry97 zúčastněných 
znesvářených stran 14. prosince za diplomatické podpory USA a EU. Díky tomuto relativnímu 
uklidnění situace přichází EU s první formou spolupráce pro státy bývalé Jugoslávie, s tzv. 
Regionálním přístupem pro západní Balkán a de facto začala vystupovat jako hlavní garant 
stability na Balkáně.98 Tato forma regionální kooperace měla zajistit nejenom dodržování 
závazků plynoucích z Daytonské smlouvy, ale především navázání hlubší spolupráce mezi 
zeměmi regionu. Integrace v rámci regionu tedy měla předcházet integraci do EU.99 Politika 
regionálního přístupu bývá ovšem hodnocena jako relativně málo úspěšná a neúčinná, neboť 
neposkytovala dostatečnou motivaci pro plnění podmínek zúčastněnými státy, a to 
především z toho důvodu, že nenabízela adekvátní kompenzaci ve formě příslibu 
potenciálního členství či alespoň uzavření asociační dohody.100 

Signálem pro změnu zahraniční politiky EU vůči západnímu Balkánu byla až kosovská 
krize v roce 1999. Tehdy se ukázalo, že regionální přístup není dostačujícím nástrojem pro 
udržení stability v této oblasti. V roce 1999 tedy EU přichází s iniciativou na vytvoření Paktu 
stability pro jihovýchodní Evropu101. Hlavními cíli paktu bylo přispět k uklidnění situace 
a poválečné obnově regionu a posílit regionální spolupráci. Dlouhodobějším cílem byla poté 
postupná integrace do euroatlantických struktur. Do paktu se po válečné krizi v Kosovu 
zapojila čtyřicítka států a řada mezinárodních organizací včetně Severoatlantické aliance, 
Organizace spojených národů a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 

                                                 
95 Marolov, D. (2010). The EU policy towards the dissolution of Yugoslavia. Special emphasis on the EU policy 
towards the Republic of Macedonia. Analytical Journal, vol. 4, no. 2, p. 97–98. 
96 Tesař, F. (2009). Balkán. In Kratochvíl, P., Drulák, P. (eds.). Encyklopedie Mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 
s. 31. 
97 Tuđman, Milošević a Izetbegović. 
98 Tamtéž. 
99 Regionální spolupráce je i v současnosti jednou ze stěžejních podmínek přístupového procesu do EU. 
100 Bartlett, W. (2008). Europe's Troubled Region. Economic Development, Institutional Reform, and Social 
Welfare in the Western Balkans. Abingdon: Routledge, p. 198. 
101 Pakt stability byl volné sdružení zhruba tří desítek úředníků, kteří pod vedením zvláštního koordinátora 
předávali zemím na západním Balkáně své know-how a zkušenosti s reformou veřejné správy. Jejich aktivity se 
soustředily na tři oblasti: demokracie, ekonomika a bezpečnost. 
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Ačkoli byly do tohoto paktu vkládány velké naděje, během času byly vystřídány 
rozladěním nad jeho výsledky. 

Původní regionální spolupráce102 s EU v 90. letech tedy měla primárně zajistit 
politickou stabilitu a ekonomickou prosperitu v regionu a oblast západního Balkánu byla 
spíše otázkou SZBP nežli politiky rozšiřování. Poprvé byl potenciál členství zmíněn až na 
summitu v Záhřebu v roce 2000, kde byla všem státům regionu přislíbena perspektiva 
budoucího vstupu do EU. Na tomto základě pak EU zahájila Stabilizační a asociační proces 
(SAP)103, který představoval výrazně pokročilejší platformu pro integraci nežli předchozí 
přístupy. Jednalo se de facto o reakci na připravované východní rozšíření, po kterém se měl 
západní Balkán ocitnout zcela obklopen členskými státy EU. Se zahájením SAP začala být 
stále více diskutována otázka budoucího rozšíření na západním Balkáně. Tento proces 
představoval zcela nový rámec pro rozvoj spolupráce s EU, který oproti předchozímu 
regionálnímu přístupu ztělesňoval ambicióznější vizi pro budoucí rozvoj regionu, který mohl 
být eventuálně zakončen vstupem zúčastněných států do EU. Díky SAP měly navíc všechny 
zúčastněné státy zaručený téměř neomezený přístup na jednotný evropský trh a mohly 
získávat finanční podporu pro své reformní úsilí.104 

Jádrem SAP byly Stabilizační a asociační dohody (SAD)105, které byly v následujících 
letech podepsány mezi EU a jednotlivými státy106 regionu. Již z tohoto přístupu bylo zřejmé, 
že se jednalo o zcela odlišný přístup, který se zaměřoval na individuální pokrok jednotlivých 
zemí. V případě tohoto regionu byly standardní dohody o přidružení k EU doplněny  
o požadavky rovnoprávného postavení menšin a také o požadavky dobrých vztahů  
s ostatními státy regionu.107 Ze SAP se později vyvinul zcela zásadní nástroj pro politiku 
rozšiřování EU na Balkáně, který byl navíc doplňován finančním nástrojem pro předvstupní 
pomoc CARDS. Od roku 2007 byl program CARDS nahrazen Nástrojem předvstupní pomoci 
IPA108, prostřednictvím kterého EU poskytuje kandidátským zemím finanční a technickou 
pomoc během přístupového procesu i v současnosti.109  

V rámci předchozích vln rozšiřování nemusela EU čelit problematické otázce státnosti 
a národní identity jednotlivých kandidátských států v takové míře, jak je tomu v regionu 
západního Balkánu. Specifičnost integračního procesu na západním Balkáně byla ještě 
umocněna tím, že se EU110 poprvé silně angažovala ve formování národních států111, které se 
později staly potenciálními kandidáty na členství v EU. 

                                                 
102 Regionální přístup pro západní Balkán (Regional Approach for the Western Balkans) vytvořil rámec vztahů 
EU s pěti státy západního Balkánu. Jednalo se o Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou 
republiku Makedonii (FYROM), Albánii a tehdejší Svazovou republiku Jugoslávie (SRJ).   
103 Stabilization and Association Process. Česky známo také jako Proces stabilizace a přidružení. 
104 EurActiv (2013). EU a západní Balkán [cit. 2015-12-21]. http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/ 
link-dossier/eu-a-zapadni-balkan. 
105 Stabilization and Association Agreement. Česky známo také jako Smlouva o stabilizaci a přidružení. 
106 Jako první podepsala SAD Makedonie v dubnu 2001, krátce poté v říjnu 2001 následovalo Chorvatsko. Další 
země se zapojily až v rozmezí let 2006-2008. Posledním státem, který podepsal SAD, bylo Kosovo v říjnu 2015.  
107 Tesař, F. (2009). Balkán. In Kratochvíl, P., Drulák, P. (eds.). Encyklopedie Mezinárodních vztahů. Praha: 
Portál, s. 31. 
108 The Instrument for Pre-accession Assistance. 
109 Na programové období 2014-2020 je nástroj označován jako IPA II, přičemž je na toto období vyčleněno 11,7 
miliard € (v předchozím období se jednalo o 11,5 miliard €). 
110 Na počátku 90. let (tedy před ratifikací Maastrichtské smlouvy) hovoříme stále o Evropských společenstvích 
(ES).   
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2.2 Země západního Balkánu jakožto potenciální kandidátské země 
 
Milníkem ve vzájemných vztazích EU a západního Balkánu se stal Soluňský summit  

v roce 2003, jehož součástí byl i summit EU – západní Balkán. Zde došlo k oficiálnímu 
potvrzení kurzu nastoleného v Záhřebu v roce 2000. Všem zemím regionu byla zaručena 
perspektiva budoucího členství v Unii a v závěrech summitu byly položeny základy pro 
budoucí spolupráci, která měla být výrazněji ukotvena v politice rozšiřování.112 SAP byl 
doplněn o prvky důležité pro případné další rozšíření a byl zde také potvrzen nový regionální 
přístup k integraci.  Základní poselství summitu znělo: „Budoucnost západního Balkánu leží 
uvnitř EU“.113 SAP byl potvrzen jako základní rámec pro rozšiřování v regionu a započalo 
vyjednávání o SAD se všemi zbývajícími státy západního Balkánu. Po vlnách rozšíření  
v letech 2004 a 2007 se tak tento region stal prioritní oblastí, kam by do budoucna měla 
směřovat evropská integrace. 

Závěry Soluňského summitu114 jsou velmi často citovány, aby zdůraznily odhodlání EU 
integrovat země západního Balkánu takřka za každou cenu. Klíčová poselství závěrů summitu 
však bývají stejně tak často špatně interpretována. V závěrech je mimo jiné stanoveno, že 
Summit poskytl státům regionu „…jednoznačnou podporu evropské perspektivy [zvýrazněno 
autorem]“, přičemž „rychlost pokroku je pouze v rukou zemí regionu“. Již na první pohled je 
zřejmé, že tyto proklamace byly o poznání opatrnější v porovnání s procesem přistoupení 
dvanácti státu střední a východní Evropy v letech 2004 a 2007. V případech těchto etap 
rozšíření bylo přijetí nových států deklarováno téměř jako povinnost stávajících členských 
zemí.115 Důsledkem zmíněné změny rétoriky bylo především odlišné chápání procesu 
rozšiřování, jenž přestalo být jakýmsi automatickým procesem, který si vytyčil cíl sjednocení 
celé Evropy. 

Soluňský summit sice dal zemím západního Balkánu perspektivu členství v EU, 
samotný proces se však stal pro kandidátské státy komplexnějším a náročnějším v porovnání  
s rozšířeními EU z let 2004 a 2007 (Fiala – Pitrová 2010: 190). Došlo k navýšení počtu kapitol 
Acquis communautaire z 31 na 35, Kodaňská kritéria byla Soluňským summitem doplněna  
o regionální kooperaci a spolupráci s ICTY. SAD musely být před samotným přijetím nejen 
přijaty, ale také efektivně implementovány a později také Lisabonská smlouva značně zvýšila 
požadavky na členství116. Přístupová jednání se tedy postupně stala nejistým procesem, který 

                                                                                                                                                         
111 EU se spolu s dalšími mezinárodními aktéry podílela na vyjednávání při rozpadu Jugoslávie. Později se 
angažovala i v ozbrojeném konfliktu v 90. letech. EU také participovala na vzniku dvou nových států v regionu 
(Kosova a ČH) v první dekádě 21. století.   
112 European Commission (2013) EU-Western Balkans Summit Thessaloniki – Declaration (Úřední věstník EU 
C/03/163, 21. 6. 2003, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-163_en.htm 
113 Tamtéž. 
114 Tamtéž. 
115 Marić, S. (2013). Thessaloniki Summit Messages, 10 years later. European Policy Centre [cit. 2016-01-05]. 
http://www.cep.org.rs/en/documentation-centre/articles-and-commentaries/334-thessaloniki-summit-
messages-10-years-later.html. 
116 Nově například mohly členské státy výrazněji ovlivňovat podmínky integračního procesu. Státům byla dána 
možnost rozšířit podmínky členství, a to i bez změny v zakládajících smlouvách. V Článku 49 SEU je stanoveno, 
že „Kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská rada, budou zohledněna.“ (Konsolidované znění 
Smlouvy o Evropské unii, Článek 49 (Úřední věstník EU C 326/13, 26. 10. 2012)). 
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byl plně závislý na schopnosti kandidátských zemí plnit kritéria SAP a který výslovně 
negarantoval jistotu zisku členství.117 

Po Soluňském summitu byla zahájena intenzivnější spolupráce založená na SAP a na 
posuzování pokroku jednotlivých států prostřednictvím každoročních zpráv o pokroku 
(progress reports)118. První dekáda 21. století nicméně nepředstavovala pro západní Balkán 
příliš výrazný pokrok v rámci přístupového procesu. Většina států (s výjimkou Kosova) sice 
podepsala SAD, vysoká očekávání z počátku dekády ovšem nebyla naplněna a proces 
rozšiřování v regionu byl charakterizován spíše statusem quo. Zpomalení procesu integrace 
bylo způsobeno jednak tím, že Unie byla zaneprázdněna vyjednáváním o později zamítnuté 
Smlouvě o Ústavě pro Evropu a později i ratifikací Lisabonské smlouvy. Přijetí této smlouvy 
představovalo mimo jiné příslib možného oživení stagnujícího procesu. Vývoj v následujících 
letech charakterizovaný světovou finanční krizí a dluhovou krizí eurozóny však tyto 
optimistické předpoklady zcela zavrhl a politika rozšiřování se opět ocitla mimo výsadní 
zájem Unie.  

Nepříznivá situace uvnitř EU způsobená zejména světovou finanční krizí z roku 2008, 
následnou dluhovou krizí eurozóny a dalšími vnitřními problémy Unie vyvolala tzv. 
„enlargement fatigue“, tedy postupně klesající zájem EU o další rozšiřování. Krize eurozóny 
také přinesla zcela nové otázky, které se týkají samotné soudržnosti Unie v současném stavu. 
Není tedy divu, že politika rozšiřování již zdaleka nemá v rámci EU takovou podporu, jak 
tomu bylo v letech předchozích. Následky dlouhého procesu rozšiřování se negativně 
projevily také na veřejném mínění119 v potenciálních kandidátských státech. Podle Marićové 
byl tento stav mimo jiné zapříčiněn tím, že EU již nadále neposkytovala dostatečnou odměnu 
za prosazování potřebných reforem (tzv. metoda cukru a biče, jejímž typickým příkladem 
byla vízová liberalizace z roku 2009) a vlády daných států již nebyly natolik motivovány  
k dalším krokům směrem k evropské integraci.120 

Snaha zvrátit nepříznivý vývoj se projevila ve vzniku regionální iniciativy – tzv. Brdo 
procesu121. Jedná se o neformální platformu pro regionální spolupráci, která je založena na 
setkávání vysokých představitelů zemí regionu122 a která se de facto vymezuje vůči 
asymetrickému vztahu mezi EU a zeměmi západního Balkánu. Stěžejním cílem je posílení 
vzájemných vztahů s ohledem na budoucí potenciální účast v euroatlantických integračních 
strukturách.123 Konference Brdo procesu mají podobu nepravidelných zasedání prezidentů 

                                                 
117 Marić, S. (2013). Thessaloniki Summit Messages, 10 Years Later. European Policy Centre [cit. 2016-01-25]. 
http://www.cep.org.rs/en/documentation-centre/articles-and-commentaries/334-thessaloniki-summit-
messages-10-years-later.html. 
118 Průběh přístupového procesu v jednotlivých státech bude podrobněji přiblížen v kapitolách věnovaných 
konkrétním kandidátským zemím. 
119 Například v Srbsku v roce 2009 (krátce po vízové liberalizaci) bylo členství v EU podporováno 73 % 
obyvatelstva, avšak do roku 2013 tato podpora klesla na pouhých 41 % (Serbian European Integration Office 
2013, http://www.seio.gov.rs/). 
120 Marić, S. (2013). Thessaloniki Summit Messages, 10 years later. European Policy Centre [cit. 2016-01-25]. 
http://www.cep.org.rs/en/documentation-centre/articles-and-commentaries/334-thessaloniki-summit-
messages-10-years-later.html. 
121 Název je odvozen od zámku Brdo pri Kranju v severním Slovinsku. Toto místo je známé pořádáním různých 
diplomatických setkání. V roce 1990 se zde například konala konference lídrů jugoslávských republik, která 
řešila rozpad federace. Během Slovinského předsednictví EU v roce 2008 Brdo hostilo několik mezinárodních 
setkání na nejvyšší úrovni. 
122 Jedná se o státy bývalé Jugoslávie a Albánii. 
123 Ministrstvo za zunajne zadeve  Slovenia (2014). Brdo proces [cit. 2016-01-05] 
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zemí regionu, které se konají jednou až dvakrát ročně. Těchto setkání se často účastní 
i vysocí představitelé EU či členských států124. Hlavní iniciativu v procesu mají představitelé 
Slovinska a Chorvatska, kteří se zasloužili i o vznik a realizaci procesu v roce 2010. Všechny 
zúčastněné státy se zavázaly k podpoře vzájemných snah o vstup do EU a také k dalšímu 
rozvoji regionální kooperace.125 Brdo proces je poměrně zásadním prvkem spolupráce, neboť 
vychází z iniciativy zemí západního Balkánu, které většinou mají samy o sobě pouze omezené 
možnosti k vyjednávání. EU tuto regionální iniciativu jednoznačně uvítala. 

V reakci na zkušenosti z předchozích etap byly podmínky přístupového procesu 
rozšířeny a jejich posuzování bylo výrazně zpřísněno. Komise stanovila, že problematické 
kapitoly týkající se korupce, právního státu a justice budou během přístupových jednání 
otevřeny jako první.126 Došlo také k opětovnému posílení Rady EU na úkor Komise a Rada tak 
potvrdila svoji klíčovou roli nejen v přístupových jednáních, ale i v celém předvstupním 
procesu.127 K narůstajícím požadavkům na kandidátské státy se připojila navíc ještě možnost 
blokování přístupových rozhovorů členskými státy EU.128 Stav rozšiřování v posledních letech 
je tedy v mnoha ohledech bezprecedentní. Politika rozšiřování je již několik let 
charakterizována stavem tzv. „enlargement fatigue“, který reflektuje postoj EU jako celku 
k udělování členství, přičemž nedochází k výraznějším změnám, které by nějakým způsobem 
mohly zvrátit zmíněný nepříznivý vývoj. Spíše naopak. Vnitřní problémy Unie, konflikt na 
Ukrajině, migrační krize a další události posledních způsobily, že se kdysi velmi úspěšná 
politika ocitla na okraji zájmu veřejnosti i politických elit. 

Ani vývoj přístupových rozhovorů v kandidátských zemích ovšem nebyl pro zastánce 
rozšiřování nijak povzbudivý. Často se jim nedařilo plnit sjednané požadavky, politická scéna 
v těchto zemích byla často ochromena vnitropolitickými krizemi, některé vlády 
v kandidátských státech postupně opouštěly dosavadní jednoznačně proevropský směr  
a veřejné mínění přestávalo být většinově nakloněno případnému členství. Zmíněná únava  
z rozšiřování tedy byla v posledních několika letech doplňována o stav tzv. „accession 
fatigue“129, tedy o klesající zájem o členství v EU v samotných kandidátských státech. Tuto 
situaci v některých kandidátských zemích označuje Jacques Rupnik jako „předčasný 
euroskepticismus“.130 

                                                                                                                                                         
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_ 
politika_in_mednarodno_pravo/zahodni_balkan/brdo_proces/. 
124 Jednalo se například o francouzského prezidenta Hollanda, viceprezidenta USA Bidena či předsedu Rady EU 
Donalda Tuska, který navštívil konferenci Brdo procesu v listopadu 2015. 
125 Slovenia Times (2013). Ex-YU Presidents Agree to Continue Brdo Process [cit. 2016-01-05].  
http://www.sloveniatimes.com/presidents-agree-to-continue-brdo-process. 
126 European Commission (2006). EU Enlargement Strategy and Main Challenges 2006-2007  Communication 
from the Commission to the European Parliament and the Council. Brussels. [cit. 2015-01-05].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/com_649_stratégy_paper_en.pdf. 
127 Szymański, A. (2013). EU Enlargement Policy – Critical Review of the Theoretical Research Framework [cit. 
2016-01-26]. http://www.eisa-net.org/bebruga/eisa/files/events/warsaw2013/Szymanski_Enlargement%20 
Policy%20%20Critical%20Review%20of%20Research.pdf. 
128 Jednalo se například o teritoriální spory mezi Slovinskem a Chorvatskem (Piranský záliv) či spor o název státu 
Makedonie, který Řecko odmítá, přičemž odkazuje na stejnojmenný region na severu Řecka. 
129 Lze volně přeložit jako „únava či vyčerpání přístupového procesu“. 
130 „Premature euroskepticism“. Tento jev se objevuje především v zemích, které jsou nejblíže zisku členství. 
Například v Chorvatsku se v letech 2009 a 2010 pohybovala podpora členství pod 40 % (viz Gallup Balkan 
Monitor). Naopak v zemích, kde je integrační proces do EU v počáteční fázi, je veřejná podpora členství velmi 
vysoká (například v Albánii a Kosovu).  
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To může do budoucna znamenat značné ohrožení přístupového procesu, neboť 
začlenění kandidátských zemí do EU bude výrazně záviset na podpoře veřejnosti v případ-
ném referendu.131 

Výše zmíněný stav se tedy promítl do politiky rozšiřování tak, že EU nadále utvrzovala 
kandidátské země v tom, že jim jsou dveře do EU stále otevřeny, ačkoli již chyběla politická 
vůle k dalšímu rozšiřování o nové členské státy. Přístupový proces je navíc oproti předchozím 
vlnám rozšiřování veden spíše na mezivládní bázi a je tedy kladen větší důraz na názory  
a postoje jednotlivých členských států.132 Výraznější zapojení členských států EU do procesu 
však zároveň představuje další narušení již tak slabé důvěryhodnosti principu 
kondicionality.133 
 
2.3 Současný stav politiky rozšiřování na západním Balkáně 

 
Současná politika rozšiřování EU na jednu stranu klade vysoké nároky na kandidátské 

země, ale na stranu druhou jí chybí souvislý a věrohodný program, který by výrazněji 
motivoval státy zapojené do procesu rozšiřování. Podobná situace probíhá i na vládní úrovni 
v jednotlivých kandidátských zemích. Vládní prohlášení tedy často vyzdvihují pokrok v plnění 
unijních kritérií a všeobecně vyjadřují podporu integraci do EU, ačkoli ve skutečnosti je tato 
podpora v posledních letech výrazně nižší, než tomu bylo dříve. Podle Rupnika je tento 
postoj134 způsoben tím, že většina států západního Balkánu má členství v EU za dlouhodobou 
programovou prioritu a vlády jednotlivých zemí si tedy nemohou dovolit výrazné 
zpochybnění tohoto procesu, neboť by tím sami zdiskreditovaly svou dosavadní práci.135  
I přesto se však některé země regionu (zejména Makedonie a Bosna a Hercegovina) od roku 
2014 postupně odvracejí od reformního procesu a dosavadní všeobecně proklamovaná 
vládní podpora integrace do EU tedy začíná být výrazně narušena.136  

Projev Jean-Clauda Junckera z roku 2014, ve kterém mimo jiné zdůraznil, že 
v následujících pěti letech nedojde k žádnému dalšímu rozšíření, byl de facto pouhým 
oficiálním potvrzením politiky, kterou EU zastává již několik let. Poselství vyslané směrem 
k zemím západního Balkánu bylo tedy zcela zřejmé: státy regionu již nejsou unijní prioritou. 
Tímto strohým prohlášením však podle O’Brennana Juncker docílil pouze toho, že výrazně 
poškodil důvěryhodnost EU v regionu. Není tedy nijak překvapivé, že se tato skutečnost 
v zemích západního Balkánu negativně projevila i v praktickém zavádění reforem spojených 

                                                 
131 Rupnik, J. (ed.) (2011). The Western Balkans and the European Union: 'The Hour of Europe'. Paris: EUISS 
Chaillot Papers, p. 29. 
132 O’Brennan, J. (2013). Will Europe End in Croatia? [cit. 2016-01-26]. https://www.project-syndicate.org/ 
commentary/the-consequences-of-the-eu-s-enlargement-fatigue-by-john-o-brennan?barrier=true. Typickým 
příkladem je bilaterální spor Makedonie s Řeckem o oficiální název státu. 
133 Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG, p. 4. 
[cit. 2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/BIEPAG-Western-Balkans-and-the-EU- 
Beyond-the-Autopilot-Mode.pdf. 
134 Někdy bývá tento vztah popisován jako situace, kdy kandidátské státy předstírají, že zavádějí reformy, 
zatímco EU předstírá, že je otevřena k dalšímu rozšiřování. 
135 Rupnik, J. (ed.) (2011). The Western Balkans and the European Union: 'The Hour of Europe'. Paris: EUISS 
Chaillot Papers, p. 28. 
136 Tzifakis, N. (2015). How to Reinvigorate the EU Enlargement of the Western Balkans? In search of Scenario  
E  Graz: Centre for Southeast European Studies [cit. 2016-01-26]. http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/ 
biepag/node/90. 
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s rozšiřováním. Implementace právních norem EU v regionu se následkem toho ještě více 
zpomalila.137 
 
2.3.1  Berlínský proces 
 
 Berlínský proces je nová platforma pro diplomatickou spolupráci EU a zemí západního 
Balkánu, která je přímo namířena na podporu procesu rozšiřování. Tento proces byl zahájen 
28. srpna 2014 Konferencí států západního Balkánu v Berlíně, jež vzešla z iniciativy Angely 
Merkelové. Zde bylo také rozhodnuto, že bude každoročně docházet k obdobně zaměřeným 
konferencím, přičemž Vídeň byla ustanovena jako hostující město příští konference v roce 
2015138. Vzhledem k tomu, že konference měly probíhat každý rok, začalo se hovořit o tzv. 
Berlínském procesu (podle místa konání první konference). 
 První konference v Berlíně se zúčastnili vysocí představitelé všech států západního 
Balkánu, dále Německo jako pořadatelská země, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko jako 
představitelé členských států a nakonec také někteří klíčoví reprezentanti institucí EU139. 
Hlavním důvodem uspořádání konference byla snaha opět oživit vztahy mezi zeměmi 
západního Balkánu a EU, zlepšit úroveň regionální spolupráce a povzbudit rozvoj místní 
ekonomiky. Dalším důvodem však byla pravděpodobně i snaha zabránit možné další 
destabilizaci, která by zvrátila relativně příznivý vývoj předchozích let. Postupné odvracení 
pozornosti EU totiž otevřelo některým státům regionu možnosti pro odlišné politické, 
ekonomické a bezpečností směřování a EU tím pádem přestávala být jedinou alternativou 
pro budoucí zaměření zahraniční politiky.140 EU tedy usilovala především o to, aby 
přesvědčila představitele západního Balkánu, že nadále podporuje pokračování přístupového 
procesu. 
 Vídeňský Summit západního Balkánu v srpnu 2015 navázal na cíle předchozí 
konference v Berlíně, přičemž se ho nově zúčastnily Francie a Itálie, jakožto hostující země 
následujících dvou plánovaných summitů. Hlavními tématy byly infrastruktura a konektivita, 
regionální spolupráce, a uprchlická krize. Do summitu se nově zapojila také občanská 
společnost, neboť se ve Vídni zároveň konalo Fórum občanské společnosti, kterého se 
zúčastnili reprezentanti občanských iniciativ ze západního Balkánu. Cílem tohoto 
shromáždění byla možnost poskytnout summitu společný postoj občanské společnosti 
v oblastech regionální spolupráce, svobody vyjadřování, vytváření pracovních míst  
a všeobecné prosperity. Celkem se tohoto fóra zúčastnilo 120 zástupců médií, think-tanků  
a dalších představitelů občanské společnosti západního Balkánu141. 
 Jedním z nejdůležitějších výsledků vídeňského summitu bylo přijetí Deklarace týkající 
se vyřešení bilaterálních sporů142 na západním Balkáně. V regionu jsou totiž stále přítomny 

                                                 
137 O’Brennan, J. (2016). The Western Balkans tinderbox. Euractiv [cit. 2016-01-06]. 
http://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/the-western-balkans-tinderbox/. 
138 Další konference jsou plánovány v letech 2016 v Paříži a 2017 v Římě. 
139 Předseda Komise Jose Manuel Barroso a komisař pro rozšiřování Štefan Füle.  
140 Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG, p. 11 
[cit. 2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/BIEPAG-Western-Balkans-and-the-EU 
-Beyond-the-Autopilot-Mode.pdf. 
141 Fóru občanské společnosti předcházela také regionální iniciativa, v rámci které proběhly 3 setkání 
představitelů občanské společnosti v Tiraně, Bělehradu a Sarajevu. 
142 The Declaration on the Solution of Bilateral Disputes. Final Declaration by the Chair of the Vienna Western 
Balkans Summit. 27 August 2015. Annex 3: Regional Cooperation and the Solution of Bilateral Disputes. [cit. 
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nevyřešené spory, které ohrožují vzájemné vztahy mezi zeměmi regionu. Jde především  
o problematické otázky, které vyvstaly po rozpadu Jugoslávie. Nadále tedy existuje riziko, že 
budou tyto stále otevřené bilaterální spory využity pro politické záměry. Z tohoto důvodu se 
všech šest zemí regionu (respektive jejich ministři zahraničí) dohodlo, že budou usilovat  
o vyřešení těchto sporů v duchu zachování dobrých sousedských vztahů, přičemž nebudou 
blokovat přístupový proces ostatních států. Státy se tímto zároveň zavázaly k tomu, že budou 
každoročně nahlašovat pokrok v rámci bilaterálních vztahů a s tím spojených otázek.143 
Podobné nevyřešené spory však existují i mezi zeměmi západního Balkánu a členskými státy 
EU. Mezi typický příklad takového sporu lze nepochybně zařadit problematiku oficiálního 
názvu státu Makedonie. Žádný sousedící členský stát (tedy ani Řecko) se ovšem Deklarace 
týkající se vyřešení bilaterálních sporů neúčastní. 
 
2.3.2 Změna systému zpráv o pokroku 
 
 Přepracovaný systém zpráv o pokroku byl Komisí představen 10. listopadu 2015144. 
Strategie rozšiřování tak zaznamenala několik změn: 
 

 Jednak bylo zrušeno každoroční přijímání strategie pro rozšiřování a namísto toho 
Komise zavedla dlouhodobější zastřešující strategii, která nově zahrnovala období 
celého mandátu Komise 

 Dále byl patrný zvýšený důraz na vyřešení stěžejních oblastí přístupového procesu, 
a to v co nejrannější fázi.145 Každoroční zprávy o pokroku tedy nově kladou větší 
důraz na tyto oblasti (právní stát, reforma veřejné správy či ekonomický rozvoj), 
stejně jako na kapitoly acquis s nimi spojené. Zároveň také Komise zpřísnila kontrolu 
v těchto aspektech přístupového procesu. 

 Zprávy o pokroku také nově poskytují mnohem srozumitelnější a přesnější postup  
a dávají tak přesný návod k tomu, co je od kandidátských zemí požadováno 
v následujícím roce, aby zcela splnily podmínky EU. Nicméně nadále chybí 
podrobnější střednědobá a dlouhodobá strategie. 
 
Každoroční zprávy o pokroku jsou tedy následkem těchto změn více stručné, 

konkrétní a srozumitelnější. Zároveň již není pokrok v přístupovém procesu definován příliš 
technokraticky a navýšení transparentnosti monitoringu navíc umožnilo vzájemnou 
porovnatelnost procesu u zúčastněných států. 
 
2.3.3  Stav ekonomiky zemí západního Balkánu 
 

                                                                                                                                                         
2016-01-29]. http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Addendum_Western 
_Balkans_Summit.pdf. 
143 Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG, p. 12 
[cit. 2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/BIEPAG-Western-Balkans-and-the-EU- 
Beyond-the-Autopilot-Mode.pdf. 
144 K představení nového postupu došlo s měsíčním zpožděním, neboť Komise pravděpodobně čekala na 
výsledky voleb v Turecku, které nabraly na ještě větší důležitosti s ohledem na uprchlickou krizi. Již 
v předchozích letech upozorňovaly některé think-tanky a odborníci na rozšiřování, že je zapotřebí reformovat 
dosavadní systém zpráv o pokroku (tamtéž). 
145 Přístup „fundamentals first“ (tamtéž). 
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 Během přístupového procesu došlo k zjevnému rozvoji jednotlivých ekonomik, 
současný stav ve většině zemí nicméně i nadále ve velké míře nesplňuje požadavky EU na 
budoucí začlenění. Dokonce ani výhledově nelze v nejbližší době očekávat výrazné zlepšení 
situace. Efektivní ekonomické reformy byly často odloženy a ve většině států regionu zůstává 
hospodářství nerozvinuté, závislé na zahraničních investicích, půjčkách a remitencích, 
přičemž je charakterizované vysokým podílem státních intervencí.146 
 Největším společným problémem regionu je vysoká nezaměstnanost, která se 
pohybuje mezi 18 % až 30 %147. U populace ve věku 15-24 let jsou tyto hodnoty ještě 
mnohem vyšší a pohybují se mezi 50 % až 60 %. Další problematickou otázkou je také málo 
rozvinutý soukromý sektor, přičemž většina aktivní populace v zemích regionu je zaměstnána 
ve státem vlastněných firmách a ve státní správě. Problém pro budoucí rozvoj představuje 
také výhradní zaměření na sektor služeb, zanedbávání průmyslové produkce či nedostatečně 
rozvinutá infrastruktura. 
 Vliv světové finanční krize a krize eurozóny se výrazně projevil již do tak 
problematické situace a k dosavadním ekonomickým problémům se připojily ještě dvě vnější 
okolnosti, které negativně ovlivnily hospodářskou situaci v zemích regionu. Jednalo se 
zejména o snížený příliv zahraničního kapitálu a značný pokles exportní poptávky148. Tato 
krize měla logicky negativní dopad i na životní úroveň obyvatel západního Balkánu, což se 
projevilo v nižších životních standardech většiny obyvatel. Podle průzkumu veřejného mínění 
Western Balkans Barometer 2015 je až 80 % obyvatel nespokojeno s ekonomickou situací.149 
Tato nepříznivá charakteristika se projevila především v narůstající emigraci a v odlivu mozků 
do západní Evropy. Zároveň došlo také ke snížení atraktivity integrace do EU, a to především 
kvůli ekonomické a politické nestabilitě v sousedních členských zemích.150 
 I přesto jsou ekonomické vztahy s EU pro státy regionu nadále velice důležité. EU je 
příjemcem až 60 % exportu ze zemí západního Balkánu a je také zdaleka největším 
poskytovatelem přímých zahraničních investic. Evropské banky také zcela dominují 
finančnímu sektoru těchto zemí. Ekonomická provázanost s EU je tedy více než zřejmá, což 
se bohužel projevilo i negativně během hospodářské krize po roce 2008. 

                                                 
146 Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG, p. 9 
[cit. 2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/BIEPAG-Western-Balkans-and-the-EU-
Beyond-the-Autopilot-Mode.pdf. 
147 Albánie 18 %, Bosna a Hercegovina 27,5 %, Kosovo 30 %, Makedonie 28 %, Černá Hora 19 %, Srbsko  
17,6 % (Balkan Barometer (2015). Sarajevo: RCC [cit. 2016-01-29]. 
http://www.rcc.int/seeds/files/RCC_BalkanBarometer2015_PublicOpinion_FIN_forWeb.pdf) 
148 EU představuje pro všechny země regionu jednoznačně nejvýznamnějšího ekonomického partnera 
s nadpoloviční hodnotou exportu a importu. 
149 Balkan Barometer (2015). Sarajevo: RCC, p. 31 [cit. 2016-01-29]. 
http://www.rcc.int/seeds/files/RCC_BalkanBarometer2015_PublicOpinion_FIN_forWeb.pdf 
150 Bieber, F. (2014). The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement  BiEPAG, p. 4-5 [cit. 2016-1-
29]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/Policy-Paper-Completing-Enlargement-2.pdf. 
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2.3.4  Západní Balkán a vliv uprchlické krize 
 
Uprchlická krize, která během roku 2015 výrazně zasáhla evropské státy, představuje  

i nadále největší výzvu pro soudržnost Unie v současném stavu. Tato krize mimo jiné 
způsobila další změnu priorit EU a politika rozšiřování se de facto ocitla na okraji zájmu jak 
členských států, tak i unijních institucí.151 Přestože zájem Unie o rozšiřování v souvislosti  
s mezinárodní politickou situací klesá, západní Balkán získává pozornost zahraničních médií 
z jiného důvodu. Tímto regionem totiž prochází tzv. západobalkánská trasa, která se v roce 
2015 stala hlavní migrační trasou, přes kterou se vloni do západní Evropy dostalo okolo 
764 000 migrantů152. Problematika uprchlíků a otázek s tím spojených se tak stala 
dominantním politickým tématem v regionu.  

Uprchlická krize představuje pro státy západního Balkánu vysokou zátěž, která 
bezpodmínečně vyžaduje zahraniční asistenci. Největší nápor uprchlíků byl v roce 2015 
zaznamenán v Makedonii a Srbsku153, tedy v zemích, kterými prochází zmíněná 
západobalkánská trasa. Právě tyto dva státy západního Balkánu slouží jako hlavní tranzitní 
prostor mezi Řeckem a zeměmi Schengenu na severu (Maďarsko a Slovinsko). Podle think-
tanku ECFR154 je západní Balkán do určité míry obětí neúčinné politiky EU a její neschopnosti 
efektivně reagovat na migrační krizi. Zatímco tedy Řecko aktivně vpouštělo velké množství 
uprchlíků dále do Makedonie, další státy na trase (Chorvatsko, Slovinsko a Maďarsko) 
postupně zavíraly své hranice. Uprchlíci cestující přes Srbsko a Makedonii tedy nemohli 
pokračovat dále a byli nuceni zůstat v tranzitních zemích, což výrazně namáhalo již tak 
přetížené institucionální kapacity těchto dvou zemí. Postupné uzavírání hranic navíc zvýšilo 
napětí mezi jednotlivými státy regionu155 a také sousedícími státy EU.156 Nastalá situace se 
projevila také v opětovném nárůstu již tak velmi rozvinuté šedé ekonomiky a ilegálního 
převaděčství, což se v důsledku projevilo i v částečném obnovení kriminálních sítí z éry 
Miloševiće. Situace na západním Balkáně tedy jednoznačně volala po vnějším zásahu ze 
strany EU či alespoň většímu zapojení agentury FRONTEX. 

EU zareagovala na problematickou situaci na západním Balkáně tím, že poskytla 
zemím regionu finanční asistenci na zakládání tzv. „hotspotů“, kde by měli být žadatelé 
o azyl v budoucnu identifikování a registrováni. Zároveň se 25. října 2015 konal tzv. mini-
summit157 týkající se západobalkánské trasy svolaný předsedou Komise Junckerem, na 
kterém se lídři Srbska, Makedonie a Albánie setkali se svými protějšky z některých 

                                                 
151 O’Brennan, J. (2016). The Western Balkans tinderbox. Euractiv [cit. 2016-01-06]. 
http://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/the-western-balkans-tinderbox/. 
152 Nejčastěji byli uprchlíci Syrské, Irácké a Afghánské národnosti (FRONTEX). 
153 Další tranzitní zemí je také Chorvatsko, nicméně jako členský stát EU již není Unií definován jako stát 
západního Balkánu.  
154 The European Council on Foreign Relations. 
155 Zhoršily se zejména vztahy mezi Srbskem a Chorvatskem, jejichž spor byl navíc rozdmýcháván agresivní 
mediální kampaní (zejména v Srbsku), která byla založena na nacionalistické rétorice 90. let minulého století 
Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG [cit. 
2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/biepag-western-balkans-and-the-eu-
beyond-the-autopilot-mode.pdf. 
156 European Council on Foreign Relations (2016). Supporting the Western Balkans on Handling Refugee Flows. 
[cit. 2016-01-26]. http://www.ecfr.eu/scorecard/2016/wider/32. 
157 Oficiální název summitu zněl: Western Balkans Route Leaders' Meeting. 
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zainteresovaných členských států EU158. Výsledkem tohoto summitu byl sedmnáctibodový 
plán založený na podpoře vzájemné spolupráce a sdílení informací, ale také na finanční  
a technické asistenci.159 Tento plán však zcela ignoroval jakékoli zapojení zemí západního 
Balkánu do institucionálních mechanismů EU (například mechanismus pro přerozdělování 
uprchlíků).160 Nebyly také zodpovězeny zásadní otázky týkající se dalšího financování 
registračních a uprchlických center či ochrany hranic, kterými prochází balkánská trasa. Větší 
zapojení nečlenských států západního Balkánu do institucionálních mechanismů EU je podle 
ECFR zcela nezbytnou podmínkou pro efektivní řešení uprchlické krize.161 

Ke konci roku 2015 se humanitární situace na západním Balkáně ještě zhoršila, což 
ještě zvýšilo obavy z dopadu krize na již tak oslabenou politickou a sociální stabilitu 
v regionu.162 Nejprve na konci roku 2015 zavřely Srbsko a Makedonie své hranice pro 
ekonomické migranty, přičemž nadále povolovaly vstup pouze migrantům z Afghánistánu, 
Iráku a Sýrie. V lednu 2016 pak dokonce Makedonie dočasně zcela uzavřela své hranice 
s Řeckem pro veškeré migranty.163 

Západní Balkán zůstává i nadále významným zdrojem ekonomických migrantů 
mířících do EU. Obyvatelé Kosova a Albánie byli v roce 2015 po Syřanech nejpočetnějšími 
skupinami migrantů, kteří žádali o azyl v Německu.164 Na začátku roku 2015 představovali 
občané západního Balkánu 22,05 % všech žadatelů o azyl v EU.  Jejich podíl na celkové 
migraci se však od léta roku 2015 logicky výrazně snížil. Zároveň se však zvýšil tlak členských 
států na repatriaci těchto ekonomických migrantů. 

Uprchlická krize tedy představuje pro státy západního Balkánu významnou zkoušku 
jejich vnitřní stability. Již v současnosti se v politickém diskurzu opět dostává do popředí 
výrazně nacionalistická rétorika, prozatím však není žádný zřetelný důkaz toho, že by nastalá 
krize nějakým způsobem posílila krajně pravicové či populistické skupiny ve společnosti (viz 
například parlamentní volby v Chorvatsku v roce 2015).165 Příchod dalšího většího množství 
uprchlíků by však v důsledku mohl představovat pro tento region značnou destabilizaci  
a odvrácení od nastaveného proevropského kurzu.  

                                                 
158 Konkrétně se jednalo o Německo, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko  
a Rumunsko 
159 EurActiv (2015). Leaders Clash at Migration Mini-Summit. [cit. 2016-03-02]. 
http://www.euractiv.com/sections/global-europe/leaders-clash-migration-mini-summit-318840. 
160 Některé země regionu (např. Albánie či Kosovo) mají i nadále dostatečné kapacity k tomu, aby přijaly určité 
množství uprchlíků.  
161 European Council on Foreign Relations (2015). Refugee Road to Nowhere: the Western Balkans [cit. 2016-02-
05]. http://www.ecfr.eu/article/commentary_refugee_road_to_nowhere_the_western_balkans4089. 
162 European Council on Foreign Relations (2016). Supporting the Western Balkans on handling refugee flows. 
[cit. 2016-01-26]. http://www.ecfr.eu/scorecard/2016/wider/32. 
163 EurActiv (2016). Macedonia ‘Temporarily’ Closes its Greek Border to Migrants [cit. 2016-02-05]. 
http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/macedonia-temporarily-closes-its-greek-border-
migrants-321178. 
164 European Council on Foreign Relations (2016). Supporting the Western Balkans on handling refugee flows. 
[cit. 2016-01-26]. http://www.ecfr.eu/scorecard/2016/wider/32. 
165 V těchto volbách sice zvítězila konzervativní HDZ, nicméně výsledky voleb se nijak výrazně nelišily od 
průzkumů veřejného mínění předcházející migrační krizi. Podpora represivních opatření Viktora Orbána spíše 
naopak HDZ uškodila. Podobně ani v Srbsku a Makedonii není otázka uprchlíků tématem, které by výrazněji 
mobilizoval voliče. Alespoň tedy prozatím (Kmezić – Bieber 2015: 14). 
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Na únorové Mnichovské bezpečnostní konferenci166 bylo poukázáno na nebezpečí 
radikalizace v souvislosti s početnou muslimskou komunitou na západním Balkáně. Důraz byl 
kladen především na obyvatele Bosny, Kosova, Albánie a Makedonie, kde může sociální  
a ekonomická frustrace řady mladých obyvatel přispět k rozšíření nenávistné islamistické 
ideologie.167 Větší zapojení EU v oblasti a vzájemná koordinace se zeměmi regionu bude tedy 
v následujícím období pro stabilitu západního Balkánu zcela zásadní. Největší problém 
spojený s uprchlickou krizí však může souviset se sníženou atraktivitou členství v EU pro 
země západního Balkánu, což souvisí především s nízkou efektivitou, s jakou Unie zvládá 
současnou krizi. Zároveň je také možné, že v souvislosti s nastalou situací bude region 
vnímán stále více jako stěžejní oblast pro bezpečnost Unie, přičemž reformy nutné 
k přístupovému procesu budou odsunuty stranou výměnou za stabilitu a spolupráci při 
zvládání migrační krize.168 Někteří odborníci se dokonce domnívají, že EU na západním 
Balkáně de facto prosazuje stabilitu na úkor demokracie, přičemž se dokonce vzdává 
základních principů své politiky vůči regionu.169 
 
2.3.5 Budoucnost politiky rozšiřování a varianty budoucího vývoje 
 
 Podle O’Brennana170 zůstává EU pro státy západního Balkánu stále nejlepší 
alternativou pro směřování jejich zahraniční politiky, a to i přes mnohé problémy, které se 
objevily po krizi eurozóny171. Integrace do EU je však výrazně narušena vzájemnou 
nedůvěrou mezi EU a státy západního Balkánu, neboť státy tohoto regionu nemají 
dostatečné záruky, které by jim do budoucna zajistily členství. Pouhý příslib, který EU učinila 
na Soluňském summitu v roce 2003, již nadále nepůsobí příliš věrohodně a nestačí k tomu, 
aby země západního Balkánu opět urychlily tempo potřebných reforem. Jakýkoliv formální 
pokrok v rámci přístupových jednání navíc nebude mít žádný smysl, pokud nebude do 
budoucna překonána vzájemná nedůvěra mezi EU a státy západního Balkánu.172  

Pokrok v implementaci acquis je v současnosti výrazně zpomalen a ani v nejbližší 
době se v tomto ohledu neočekává výrazné zlepšení. Nedávná historie rozšiřování navíc 
dokazuje, že důvěryhodnost EU a stanovení data přijetí jsou zcela zásadními předpoklady pro 
úspěšný a efektivní průběh přístupového procesu. Postupná harmonizace práva a reformy 
spojené s procesem přistoupení jsou totiž velmi nákladné a veškeré výdaje na tento proces si 

                                                 
166 Konference proběhla 12. – 14. února 2016. Jednalo se o zásadní neformální setkání lídrů EU týkající se 
zahraniční a obranné politiky. Respekt (2016). [cit. 2016-02-16]. http://www.respekt.cz/politika/svet-nebyl-od-
konce-studene-valky-tak-nebezpecny-zni-z-mnichovske-konference. 
167 Tuto obavu na konferenci vyslovil jordánský král Abdulláh II. Případnou radikalizaci muslimů na Balkáně 
přitom považuje za největší bezpečnostní hrozbu pro Evropu (tamtéž). 
168 Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG, 
p. 15-16 [cit. 2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/BIEPAG-Western-Balkans-and-
the-EU-Beyond-the-Autopilot-Mode.pdf. 
169 European Council on Foreign Relations (2016). Is the EU losing the Western Balkans? What local experts 
think [cit. 2016-01-26]. http://www.ecfr.eu/article/is_the_eu_losing_the_western_balkans_what_local 
_experts_think3093. 
170 Autor je politolog a odborník na politiku rozšiřování EU. Působí jako profesor na Irské národní univerzitě 
v Maynooth. 
171 Podle Rupnika jde především o krizi důvěry a politického vedení EU. Rupnik, J. (ed.) (2011). The Western 
Balkans and the EU: 'the hour of Europe'. Paris: EUISS Chaillot Papers, s. 29.   
172 O’Brennan, J. (2013). Will Europe End in Croatia? [cit. 2016-01-26]. https://www.project-syndicate.org/ 
commentary/the-consequences-of-the-eu-s-enlargement-fatigue-by-john-o-brennan?barrier=true. 
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hradí sám kandidátský stát (samozřejmě s přispěním předvstupních nástrojů EU – např. IPA). 
Pokud nemá kandidátský stát důvěryhodnou perspektivu členství, je pro jeho politickou 
reprezentaci jen velmi obtížné asertivně a sebevědomě prosazovat zásadní politické 
reformy.173 Politicky citlivá témata vyžadující kompromisy (například mezietnické vztahy) 
jsou tedy často opomíjena či odsouvána na pozdější dobu, neboť jejich projednávání by 
mohlo vládnoucím stranám výrazně uškodit ve volbách. Případná odměna za žádoucí změnu 
politiky v podobě členství v EU by se zároveň projevila až v nejisté budoucnosti, v horším 
případě by státu ani nemuselo být členství uděleno.174 

Podle Rupnika je stav, který oddaluje či dokonce odmítá další rozšíření na západním 
Balkáně, pro EU v mnoha směrech riskantní, neboť bez reálných vyhlídek na členství hrozí  
v tomto regionu návrat radikálních nacionalistických tendencí. Záhy poté by mohlo dojít  
k narušení zdejší relativní stability a veškerá snaha a finanční pomoc EU od počátku 90. let by 
tak přišla vniveč. Náklady na pokračování procesu rozšiřování se tedy již z tohoto pohledu 
nezdají být natolik vysoké a EU i nadále ujišťuje, že hodlá pokračovat v upevňování 
spolupráce se západním Balkánem. Pro EU by totiž bylo nyní zcela nepřijatelné, aby opět 
dopustila další nestabilitu na Balkáně, neboť již války v 90. letech přinesly značné oslabení 
mezinárodní prestiže EU a její SZBP.175 

Předvstupní vyjednávání je stále častěji vedeno na mezivládní bázi a členské státy 
mohou stále více promlouvat do přístupového procesu s jednotlivými zeměmi. Následkem 
toho jsou pak vyjednávání s EU v některých případech blokována na základě bilaterálních 
sporů176. Podle Rupnika by bylo možné tuto situaci změnit zavedením souvislé politiky 
rozšiřování na nadnárodní bázi (tedy zvýšení pravomocí Komise a naopak omezení 
pravomocí Rady), která by výrazně urychlila dosavadní tempo integrace.177 Větší zapojení 
občanské společnosti v rámci Berlínského procesu je nepochybně pozitivním krokem, který 
do budoucna umožní zapojení většího množství aktérů a ne pouze vládních představitelů 
kandidátských zemí. Dle některých odborníků je však účinek Berlínského procesu a dalších 
regionálních iniciativ výrazně omezený a tato opatření tak mohou jen stěží zvrátit dosavadní 
nepříznivý vývoj.178  

Problém však samozřejmě do budoucna nespočívá pouze v postoji EU, ale  
i v samotných státech regionu, které v mnohých případech nepostupují v rámci plnění 
unijních kritérii tak rychle, jak se očekávalo. Jakákoliv nařízení z Bruselu totiž zcela ztrácí svůj 
smysl, pokud kandidátské země a potenciální kandidáti nebudou tato nařízení zodpovědně 
implementovat do svého právního systému. Určitým příslibem do budoucna je přijetí nového 

                                                 
173 O’Brennan, J. (2016). The Western Balkans Tinderbox. Euractiv [cit. 2016-01-06]. 
http://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/the-western-balkans-tinderbox/. 
174 Tzifakis, N. (2015). How to Reinvigorate the EU Enlargement of the Western Balkans? In search of Scenario 
E  Graz: Centre for Southeast European Studies [cit. 2016-01-26]. http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/ 
biepag/node/90. 
175 Rupnik, J. (ed.) (2011). The Western Balkans and the European Union: 'The Hour of Europe'. Paris: EUISS 
Chaillot Papers, p. 28-30.   
176 Typickým příkladem převládajícího mezivládního přístupu v politice rozšiřování je oddalování přístupových 
rozhovorů Evropskou radou, která například již několikrát odmítla návrh Komise na zahájení těchto rozhovorů 
s Makedonií. 
177 Rupnik, J. (ed.) (2011). The Western Balkans and the European Union: 'The Hour of Europe'. Paris: EUISS 
Chaillot Papers, p. 28. 
178 European Council on Foreign Relations (2015). Refugee road to nowhere: the Western Balkans [cit. 2016-02-
05]. http://www.ecfr.eu/article/commentary_refugee_road_to_nowhere_the_western_balkans4089. 
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systému zpráv o pokroku a schválení dlouhodobější strategie rozšiřování. Tato opatření by 
mohla do budoucna zpřehlednit přístupový proces pro kandidátské země a umožnit 
efektivnější zavádění reforem. Udržení motivace občanů a elit kandidátských zemí tak bude 
pro další pokračování přístupového procesu jednou ze zásadních výzev politiky rozšiřování 
v následujících letech.179 

Velkou výzvu pro EU bude však v nadcházejícím období představovat také udržení 
geopolitického vlivu na západním Balkáně. Unie si jednoduše nemůže dovolit ztrátu vlivu  
v regionu, který je prakticky obklopen členskými státy, neboť vakuum vzniklé ústupem EU by 
mohlo přilákat jiné silné hráče, kteří se zde již v současnosti angažují (jedná se zejména  
o Ruskou federaci, Turecko, ale také Čínskou lidovou republiku). 

Rok 2016 by podle O’Brennana měl být pro politiku rozšiřování zcela přelomový. 
Zároveň bude v nejbližší době nezbytné, aby se EU pokusila o opětovné oživení procesu na 
západním Balkáně prostřednictvím nové evropské strategie. Pokud by k tomu nedošlo, hrozí 
v nadcházejícím období na Balkáně nová krize, která by mohla do budoucna předznamenat 
zánik celého evropského integračního projektu.180 Vývoj v následujících letech ukáže, zdali 
jsou státy západního Balkánu společně s EU schopny překonat současnou krizi a únavu  
z rozšiřování. 
 
2.3.6 Varianty budoucího vývoje 
 
 Varianty budoucího vývoje politiky rozšiřování byly podrobně analyzovány ve zprávě 
„The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement“, která byla zpracována 
v rámci projektu BiEPAG181. Na tomto textu se podílela řada odborníků, kteří se přímo 
specializují na politiku rozšiřování EU v regionu západního Balkánu. Projekt vznikl v květnu 
2014 a reflektuje tedy krizi této politiky v posledních letech. Na základě dosavadního vývoje 
tedy tato zpráva nabízí 4 možné varianty budoucího směřování, přičemž vyhodnocuje rizika  
a možnosti, které by jednotlivé scénáře mohly poskytovat. Konkrétně se jedná o následující 
varianty: A) současný stav beze změn, B) odcizení od EU, C) opuštění procesu rozšiřování, 
D) hromadné přistoupení zemí západního Balkánu.  

 
Varianta A: Současný stav beze změn182 
Tato varianta budoucího vývoje upřednostňuje zachování současného přístupu 

k rozšiřování. Je založena na stále se rozšiřujících podmínkách (vliv členských států)  
a vyšších nárocích na kandidátské státy. Vývoj by de facto pokračoval v trendu, který byl 
zmíněn v předchozím textu a proces rozšiřování by byl nadále udržován v chodu, a to  
i přesto, že pokrok jednotlivých zemí by byl minimální. Důvěryhodnost EU a perspektiva 
členství by postupně byly na stále nižší úrovni. 

                                                 
179 Kmezić, M., Bieber, F. (eds.) (2015). Western Balkans and the EU: Beyond the Autopilot Mode  BiEPAG, p. 11 
[cit. 2016-01-26]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2015/11/BIEPAG-Western-Balkans-and-the-EU-
Beyond-the-Autopilot-Mode.pdf. 
180 O’Brennan, J. (2016). The Western Balkans tinderbox. Euractiv [cit. 2016-01-06]. http://www.euractiv.com/ 
section/enlargement/opinion/the-western-balkans-tinderbox/. 
181 The Balkans in Europe Policy Advisory Group je projekt vytvořený ve spolupráci mezi Evropským fondem pro 
Balkán (EFB) a Centrem pro studia jihovýchodní Evropy na Univerzitě ve Štýrském Hradci (CSEES). Jeho cílem je 
podpora evropské integrace na západním Balkáně a demokratická konsolidace zemí regionu. 
182 V originále: „Business as Usual“. 
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Jakkoli se některé změny ukázaly býti užitečné (např. důraz na právní stát a přesně 
definovaný postup v rámci procesu), tento přístup zároveň přinesl i mnohé problémy. 
Namísto, aby došlo k urychlení procesu, došlo spíše k dalšímu zpomalení a ke snížení 
podpory jak mezi členskými státy, tak i mezi kandidáty. Problémem tohoto stávajícího 
přístupu je to, že sice může být plně funkční pro některé kandidátské země, nicméně pro 
státy s určitými nevyřešenými otázkami (Makedonie a její bilaterální spor, sporné uznání 
Kosova) je zcela nevyhovující. Důsledkem tohoto přístupu je tedy ustrnutí politiky rozšiřování 
na mrtvém bodě.183 

 
Varianta B: Odcizení od EU (případ Turecka)184 

 Tato varianta reaguje na stagnaci přístupového procesu, ovšem s přihlédnutím 
k odlišné reakci kandidátských států, které v průběhu tohoto procesu ztratily důvěru 
v perspektivu členství. V důsledku různých krizí posledních let byla EU nucena měnit  
a rozšiřovat kritéria pro kandidátské státy. V návaznosti na to je však přístupový proces 
těmito státy vnímán jako nedosažitelný cíl, který se neustále vzdaluje. Občané a vrchní 
představitelé těchto zemí však vnímají tento vývoj politiky rozšiřování jako neférový přístup, 
který slouží pouze k tomu, aby udržel kandidátské státy mimo EU. Přístupový proces se tedy 
tímto stává značně nepředvídatelným a v době vstupu těchto zemí by Unie mohla fungovat 
na značně odlišných principech185 než je tomu dnes. Již v současnosti (zejména vzhledem ke 
krizím posledních let) lze pozorovat, že Unie nemusí být pro kandidátské státy natolik 
přitažlivá, jak tomu bylo na počátku tisíciletí, kdy se země západního Balkánu začaly ucházet 
o členství. Státy regionu měly tehdy vysoká očekávání a viděly v členství cestu k snadné 
prosperitě. Složitost procesu spolu s nejistou perspektivou, vnitrostátními či bilaterálními 
problémy a poklesem atraktivity členství způsobily u mnohých zemí postupné odvrácení od 
politiky rozšiřování. 
 V případě dlouhodobé stagnace je možné, že se někteří politici v regionu do 
budoucna odvrátí od demokratických reforem a přikloní se více k autoritativním praktikám, 
což v důsledku ještě více umocní skepticismus v rámci EU ohledně přijímání dalších států. 
Tento začarovaný kruh může vézt až ke zmíněnému „tureckému scénáři“, kde všechny strany 
předstírají, že přístupový proces probíhá, nicméně je de facto zcela zastaven. 
 Možným řešením této varianty by mohl být dvoustupňový přístup, kdy skupina zemí 
(v současnosti nejpravděpodobněji Černá Hora) bude nadále pokračovat v přístupovém 
procesu a vyhne se tak „tureckému scénáři“. Ostatní státy regionu pak z různých důvodů 
opustí perspektivu členství. Varianta odcizení od EU nicméně v současnosti hrozí všem 
zemím186  regionu. Na rozdíl od Turecka země západního Balkánu nicméně nemají 
konkurenceschopný ekonomický model, „turecký scénář“ tedy neposkytuje ekonomickou 
alternativu ke vstupu do EU. V případě zisku členství některých států regionu může dojít 
k dalšímu znevýhodnění států, které se ještě členy nestaly, neboť dojde zároveň  
k transformaci obchodní politiky. Ironií v případě dvoustupňového přístupu je to, že 

                                                 
183 Bieber, F. (ed.) (2014). The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement  BiEPAG,  
p. 7-10 [cit. 2016-01-29]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/Policy-Paper-Completing-
Enlargement-2.pdf. 
184 V originále: „Following Turkey’s Path: Alienation from the European Union“. 
185 Například možnost vícerychlostní Evropy nebo omezená účast Británie. 
186 „Turecký scénář“ je v současnosti nejpravděpodobnější v Bosně a Hercegovině, Makedonii a Kosovu (Bieber 
ed. 2014: 13). 
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stabilizující efekt členství v EU by nejvíce potřebovaly ty státy, které spadají spíše do druhého 
„tureckého“ scénáře.187 

 
Varianta C: Opuštění procesu rozšiřování a alternativní forma vývoje188 

 Tato varianta rozšiřuje rizika, která byla zmíněna v předchozí variantě B, přičemž se 
stále se vzdalující perspektivou členství dochází zároveň ke zvýšení pravděpodobnosti 
angažování alternativních aktérů mezinárodní politiky. Tento vývoj reflektuje především 
rozpínavost a mocenské ambice Ruska, což se ve větší míře potvrdilo následkem konfliktu na 
Ukrajině. S postupným poklesem zájmu o rozšiřování EU je možné, že právě například Ruská 
federace zde bude usilovat o větší vliv a pokusí se zároveň zvrátit dosavadní úsilí EU. Západní 
Balkán se tak může do budoucna stát důležitým prostorem, kde se projeví obnovené 
geopolitické soupeření mezi západem a Ruskou federací.189 Výchozím bodem pro toto 
angažování může být zejména Srbsko jakožto dlouholetý spojenec Ruska v regionu.  Podobně 
i Turecko může do budoucna pro země západního Balkánu představovat politickou či 
ekonomickou alternativu k neúspěšné integraci do Unie. Tito zmínění externí aktéři mohou 
nabízet pro státy regionu zcela odlišné pobídky190, které se méně zaměřují na demokratické 
a ekonomické reformy a v jistém smyslu se je dokonce mohou snažit zvrátit. 
 Tento scénář počítá s de facto úplným zastavením procesu rozšiřování. Zmíněný vývoj 
by byl pravděpodobně doprovázen bezprecedentním nárůstem euroskepticismu 
a odmítáním začleňování dalších zemí samotnými členskými státy EU. Externí aktéři jako 
například zmíněné Rusko a Turecko, ale také USA a Čína budou následkem této situace moci 
eventuálně využít nejistotu zemí regionu ohledně jejich budoucího směřování. Následkem 
toho by mohlo v některých zemích regionu dojít k nárůstu nacionalismu a příklonu 
k autoritativní vládě. Odklon od EU by se pravděpodobně projevil i ve zhoršené ekonomické 
situaci a nárůstu již tak vysoké korupce. To by v důsledku ještě umocnilo závislost na 
zmíněných vnějších aktérech (Ruská federace a Turecko), kteří by prostřednictvím různých 
pobídek udržovaly svůj vliv. Tento scénář však není pravděpodobný u všech zemí regionu. 
Relativně nejvíce by se však mohl projevit u Srbska a v Republice srbské v rámci federace 
Bosny a Hercegoviny.191 
 

Varianta D: Hromadné přistoupení zemí západního Balkánu192 
 Podle tohoto scénáře by měla EU do budoucna výrazně urychlit integrační proces 
v regionu. Tento přístup se tedy výrazně liší od předchozích zmíněných alternativ, které 
upřednostňují především zpomalení tempa rozšiřování. Všem zemím regionu by tedy mělo 
být nabídnuto zahájení přístupových rozhovorů a vyjednávání by mělo probíhat zároveň pro 

                                                 
187 Bieber, F. (ed.) (2014). The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement BiEPAG, p. 11-13 [cit. 
2016-01-29]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/policy-paper-completing-enlargement-2.pdf. 
188 V originále: „Abandoning Enlargement and New Unpredictability in the Western Balkans“. 
189 Bieber, F. (ed.) (2014). The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement BiEPAG, p. 14 [cit. 2016-
01-29]. 
http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/Policy-Paper-Completing-Enlargement-2.pdf. 
190 V případě Ruska se může jednat o zapojení do celní unie či o pobídky ve formě dodávek zemního plynu 
(Bieber ed. 2014: 15). 
191 Bieber, F. (ed.) (2014). The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement BiEPAG, p. 16 [cit. 2016-
01-29]. 
http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/Policy-Paper-Completing-Enlargement-2.pdf. 
192 V originále: „The Balkans Big Bang“. 
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všechny země, jak tomu bylo například v případě velkého rozšíření v roce 2004. Předpokládá 
se, že jakmile budou všem zemím uděleny stejné podmínky, dojde mezi státy k soupeření, 
které se projeví rychlejším zaváděním reforem. Pokud dojde u některé země ke zpomalení 
procesu, bude moci přistoupit později jako v případě Bulharska a Rumunska v roce 2007.  

Celý přístupový proces by měl být obecně usnadněn, přičemž dojde ke značnému 
omezení kritérií, které se objevily specificky až pro západní Balkán. Kandidátské země by se 
tedy měly do budoucna zaměřit převážně na přijetí acquis a na vyřešení bilaterálních sporů. 
EU by se měla zároveň více angažovat při řešení zásadních problémů jako je například 
Makedonský bilaterální spor, problematika uznání Kosova či bilaterální spory mezi 
samotnými kandidátskými státy.193 

Otázkou ovšem zůstává, nakolik je tato varianta vývoje pravděpodobná. Jedná se de 
facto o naprostý obrat v dosavadním vývoji, který prosazuje vyřešení všech otázek ještě před 
samotným vstupem do EU. Argumentem pro tento vývoj je především současná geopolitická 
situace, kdy si EU nemůže dovolit nestabilitu v regionu uvnitř samotné EU. Relativně málo 
početná populace zemí západního Balkánu také nepředstavuje zásadní problém pro 
integrační kapacitu EU. V případě úspěšné integrace zemí regionu by EU také mohla 
sebevědoměji vystupovat jako garant stability v Evropě. Integrace by také byla 
pravděpodobně větší zárukou stability, než jakou jsou například různé zahraniční mise 
v regionu.194 V neposlední řadě by integrace západního Balkánu mohla také usnadnit řešení 
uprchlické krize, neboť spolupráce se zeměmi, kterými prochází balkánská trasa je zcela 
zásadní v účinném řešení této problematiky. Bez zapojení do unijních struktur je však tato 
spolupráce výrazně omezena.  

I přes zmíněné argumenty je však v současnosti tato varianta spíše nepravdě-
podobná, převážně pak vzhledem k postoji veřejnosti a politických elit k rozšiřování 
a k integraci do EU obecně. Největším rizikem tohoto přístupu je situace, kdy by kandidátské 
státy po svém přijetí přestaly účinně zavádět potřebné reformy, které měly být přijaty již 
v rámci přístupového procesu (případ Bulharska a Rumunska). Situace ve většině zemí 
regionu naznačuje, že by se zmíněný scénář rozšíření z roku 2007 mohl opakovat. 

 
Varianta E 

 Tato varianta byla navržena v reakci na vydání předchozí studie. Autorem je řecký 
profesor mezinárodních vztahů Nikolaos Tzifakis195. Jedná se spíše o méně radikální  
a realističtější variantu vývoje, která se snaží pozměnit současný nepříznivý stav tím, že 
reaguje na dva komplexní problémy v rámci procesu rozšiřování. Prvním takovým 
problémem je neochota lídrů kandidátských států přijmout politicky nepopulární rozhodnutí. 
Druhým problémem je pak výrazná opozice vůči dalšímu rozšiřování u některých členských 
států EU. 
 Reakcí na první problém by podle Tzifakise bylo přesunutí politicky citlivých témat až 
na závěr přístupového procesu, tedy těsně před očekávaný vstup do EU. Lídři zemí regionu 
by tedy nemusely riskovat přijetím nepopulárních rozhodnutí v období, kdy je případné 
členství v nedohlednu. V počátku procesu by tak kandidátské státy řešily především 

                                                 
193 Bieber, F. (ed.) (2014). The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement  BiEPAG, p. 18 [cit. 
2016-01-29]. http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/policy-paper-completing-enlargement-2.pdf. 
194 Tamtéž. 
195 Nikolaos Tzifakis působí jak profesor mezinárodních vztahů na Peloponéské univerzitě. Specializuje se na 
Teorii mezinárodních vztahů, vnější politiky EU a Balkán. 
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technické aspekty rozšiřování, přičemž „odměna“ v podobě členství by zvrátila nevýhody 
spojené s přijetím nepopulárních opatření v pozdní fázi procesu.196 
 V souvislosti s druhým problémem je vyloučené, aby bylo rozšiřování uskutečněno 
bez jednoznačného souhlasu členských států. Vzhledem k tomu, že je přistoupení další země 
v následujících letech velmi nepravděpodobně (alespoň tedy ve výhledu minimálně pěti let), 
mělo by dojít v této době k určité depolitizaci politiky rozšiřování a pozornost by měla být 
věnována spíše technickým a byrokratickým aspektům (přijímání acquis) namísto přijímání 
politických kroků jako je například zahájení rozhovorů apod. Opětovná politizace tématu by 
mohla přijít na řadu, až v době, kdy by země regionu výrazněji pokročily v reformách.197 
 Výčet navržených alternativ vývoje samozřejmě není konečný. V budoucnu debata  
o rozšiřování pravděpodobně vyvolá více možných scénářů, přičemž některé budou moci 
kombinovat výše zmíněné přístupy. Jakkoli jsou výše zmíněné alternativy pravděpodobné či 
ne a jakkoli jsou navzájem odlišné, jejich společné poselství je zřejmé: současný přístup není 
v žádném případě vyhovující. Schopnost EU integrovat tyto země je v současnosti velmi nízká 
a rizika spojená se ztrátou spolupráce jsou příliš vysoká. 
 V reakci na zmíněný stav rozšiřování poskytla řada odborníků198 na tuto problematiku 
několik doporučení, která by do budoucna měla zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj. Unie by 
jednak měla učinit kroky199, které by opět oživily naděje všech zemí regionu na budoucí 
členství. V tomto směru by bylo v první řadě žádoucí, aby čelní představitelé EU a členských 
států vyjádřili rozšiřování větší podporu.  Dále by se EU měla více zaměřit na dodržování 
zásad právního státu a demokracie na západním Balkáně a nezaprodávat tyto své zásady 
výměnou za udržení stability v regionu. Bilaterální spory by měly být řešeny mimo samotná 
přístupová jednání (například v rámci Mezinárodního soudního dvora). EU by se také měla 
pokusit o efektivnější a cílenější využití předvstupních fondů a nástrojů finanční asistence 
(IPA II). Větší zaměření na málo rozvinutou infrastrukturu a vyšší investice do výzkumu  
a inovací budou do budoucna stěžejní k tomu, aby země regionu mohly ustát konkurenční 
tlaky jednotného trhu.  

V rámci zemí západního Balkánu je zapotřebí nadále usilovat o intenzivnější 
regionální kooperaci. Potřeba účinného mechanismu na řešení regionálních otázek se 
ukázala být ještě naléhavější v souvislosti s uprchlickou krizí. V rámci regionální spolupráce 
bude nadále stěžejní pokračování Berlínského procesu (další summit je plánován na červen 
2016 v Paříži) a dodržování zde dohodnutých opatření. 

                                                 
196 Tzifakis, N. (2015). How to Reinvigorate the EU Enlargement of the Western Balkans? In search of Scenario E  
Graz: Centre for Southeast European Studies [cit. 2016-01-26]. http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/ 
biepag/node/90. 
197 Tamtéž. 
198 Zejména se jednalo o iniciativu BiEPAG (The Balkans in Europe Policy Advisory Group), která sdružuje 
badatele ze západního Balkánu i ze zbytku Evropy. Hlavním zaměřením tohoto projektu je analýza a podpora 
evropského integračního procesu v regionu. 
199 Příkladem může být například vízová liberalizace pro země západního Balkánu schválená roku 2009. 
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3.  Státy západního Balkánu a EU – případové studie200 
 
3.1  Černá Hora201 

 

 Rozloha: 13 812 km2. 

 Obyvatelstvo: 647 073 (Černohorci 45 %, Srbové 28,7 %, Bosňáci 8,7 %, Albánci  
4,9 %, Muslimové 3,3 %). 

 Náboženství: pravoslavní 72,1 %, muslimové 19,1 %, katolíci 3,4 %. 

 GDP – per capita (PPP): 15,700 USD. 
 
 Prvotní navázání vztahů s EU bylo ve srovnání s ostatními bývalými jugoslávskými 
republikami výrazně komplikovanější, neboť Černá Hora zůstávala po roce 1992 součástí 
Svazové republiky Jugoslávie202 společně se Srbskem. V rámci této federace sdílela Černá 
Hora mnohé problémy spojené s následky válek v Jugoslávii, což se projevilo postupným 
distancováním od Srbska v druhé polovině 90. let XX. století a výraznou snahou o zisk větší 
autonomie203 v rámci federace. V roce 1997 došlo k navázání spolupráce s Unií 
prostřednictvím tzv. Regionálního přístupu, jehož primárním cílem bylo zajištění míru  
a stability v regionu. Nejednalo se však o bilaterální přístup a západní Balkán byl koncipován 
jako ucelená skupina. Zpráva regionálního přístupu týkající se Černé Hory vyzdvihovala 
značný pokrok v oblasti vytyčených kritérií (na rozdíl od Srbska), jakákoliv intenzivnější 
spolupráce byla však vzhledem k probíhajícímu konfliktu v Kosovu zcela vyloučena.204   

Obrat ve vývoji vztahů s EU nastává až v roce 1999, kdy byla SRJ společně s dalšími 
státy západního Balkánu navržena na zapojení do SAP. Po pádu Miloševićova režimu na 
podzim roku 2000 navíc začíná intenzivnější spolupráce s EU následovaná dalšími 
demokratickými reformami v Bělehradě.205 V listopadu 2000 je SRJ přijata spolu s ostatními 
státy regionu do SAP. Změna politické situace navíc umožnila účast v programu finanční 
a technické asistence CARDS a ještě větší autonomii Černé Hory, která již de facto vykazovala 
některé charakteristiky nezávislého státu. Tento kvazi-nezávislý status206 však nemohl být 
dlouhodobě udržitelný, a to především vzhledem k sílícím snahám o formální zisk nezávislosti 
ze strany Černé Hory.  

                                                 
200 Případové studie jednotlivých zemí jsou seřazeny dle fáze přístupového procesu. Černá Hora je v tomto 
ohledu nejvíce pokročilým státem, proto je zařazena jako první. 
201 CIA (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29]. https://www.cia.gov/library/publications/ 
the-world-factbook/. 
202 Jednalo se o federaci Černé Hory a Srbska, která vznikla na zbytku území Jugoslávie 27. dubna 1992 po 
odtržení Slovinska, Chorvatska, Makedonie a Bosny a Hercegoviny a přijetí nové ústavy. SRJ zanikla 4. února 
2003 vytvořením soustátí Srbsko a Černá Hora. Status Černé Hory byl definován po referendu v březnu 1992, 
když se většina občanů vyslovila k tomu, aby „Černá Hora zůstala ve svazku s ostatními jugoslávskými 
republikami, které si to budou přát“ (Šístek (2007). Černá Hora. Praha: Libri, 126 s.) 
203 V roce 1999 Černá Hora přijala jednostranně německou marku jako oficiální měnu. 
204 European Commission (1998). Regional Approach to the countries of South-Eastern Europe. [cit. 2016-02-
29]. aei.pitt.edu/4357/. 
205 Medjak, V. (2004). Twin-Track Approach towards Serbia-Montenegro: A Recipe for Faster European Union 
Integration? [cit. 2016-02-29]. http://www.sant.ox.ac.uk/seesox/opinionpieces/medjak2004.pdf. 
206 Podle Morrisona měla Černá Hora určité charakteristiky nezávislého státu a fungovala jako nezávislá 
jednotka, de iure však nadále zůstávala republikou v rámci SRJ (Morrison, K. (2009). Montenegro: A Modern 
History. London: I. B. Tauris, p. 182-183). 
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V období vlády Vojislava Koštunici a postupné demokratizace Srbska dochází ke 
zmírnění mezinárodní podpory pro dříve utlačovanou republiku v rámci SRJ207. V důsledku 
toho tedy zároveň poklesla i podpora černohorské samostatnosti ze strany EU a USA. Tento 
stav se projevil podepsáním Bělehradské dohody v březnu 2002, jejímž výsledkem byl vznik 
státní unie Srbsko a Černá Hora v únoru 2003. Na vytvoření této dohody se výrazně podílela 
EU208 v čele s Javierem Solanou209, tedy tehdejším Vysokým představitelem pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku. Hlavním cílem Bělehradské dohody bylo především 
zachování teritoriální integrity Srbska a Černé Hory. Angažování EU mělo podle Kennetha 
Morrisona210 především tři hlavní důvody. EU jednak nechtěla dopustit vznik dalšího etnicky 
rozděleného státu na Balkáně211, dále panovaly obavy z rozšíření separatistických tendencí  
i do ostatních problematických území v regionu (Republika srbská, Kosovo) a další nebezpečí 
spočívalo v případném zhoršení vztahů se Srbskem, které by se mohlo následně odklonit od 
nastoleného procesu demokratizace po roce 2000.212 I přes uzavření Bělehradské dohody 
však černohorské snahy o nezávislost neutichly213. 

Soluňský summit a s ním související oficiální potvrzení budoucí perspektivy členství 
představovaly pro Černou Horu další výrazný impuls k tomu, aby nadále intenzivněji usilovala 
o nezávislost. V rámci státní unie Srbsko a Černá Hora byl totiž průběh SAP poměrně 
komplikovaný vzhledem k rozdílné povaze obou ekonomik. Na to reagovala EU zavedením 
tzv. dvoukolejného přístupu (twin track approach), který byl založen na odděleném 
posuzování ekonomických kritérií pro obě země. 

Vzájemné spory a nestabilní vnitropolitická situace v rámci Srbska a Černé Hory vedla 
k tomu, že v Černé Hoře sílily tendence k získání samostatnosti, což vyústilo až k vyhlášení 
referenda o nezávislosti Černé Hory v květnu 2006. Dominantní strana DPS214 založila 
kampaň předcházející referendu na jasné rétorice, která prosazovala nezávislost jako jedinou 
možnost pro budoucí proevropské směřování. Výsledky referenda rozhodly těsnou většinou 
(55,53 %215) o získání samostatnosti a EU zaujala spíše rezignovaný postoj, neboť se obávala 
zmíněné nestability v regionu. I přesto však všechny státy EU uznaly vznik nového státu  
a 3. června 2006 proběhlo oficiální vyhlášení nezávislosti. Ihned po získání samostatnosti 
označila černohorská vláda vstup do EU jako svoji hlavní zahraničně-politickou prioritu, čímž 

                                                 
207 Morrison dokonce tvrdí, že čím více nedemokraticky a represivně působil režim v Bělehradě, tím více mohla 
vláda v Podgorici těžit z mezinárodní podpory (tamtéž). 
208 Podle Ladislava Cabady představovalo Srbsko a Černá Hora do jisté míry politický a ekonomický protektorát 
EU, neboť EU působila jako zprostředkovatel zakládající smlouvy a navíc se politická reprezentace nově vzniklé 
státní unie začala stále více orientovat na spolupráci se Západem (Cabada, L. cit. dle Šanc, D. (2008). Černá 
Hora: Nezávislost jako pozitivní image. In: Cabada, L. a kol., Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: 
Oeconomica, s. 328). 
209 Mnozí autoři díky tomu překřtili nově vzniklou státní unii na „Solania“. 
210 Autor je odborníkem na historii a politiku států bývalé Jugoslávie. Působí na University of London. 
211 Černohorci představují v Černé Hoře pouze 45 % populace, druzí Srbové 28,7 % (Monstat  2011). [cit. 2016-
02-29]. http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1).pdf. 
212 Morrison, K. (2009). Montenegro: A Modern History. London: I. B. Tauris, p. 187-188. 
213 Bělehradská dohoda obsahovala mimo jiné dodatek, který umožňoval vyhlášení referenda o samostatnosti 
tři roky po podepsání smlouvy. 
214 Demokratska Partija Socijalista Crne Gore, Demokratická strana socialistů Černé Hory 
215 Před referendem byla nastavena nutná většina 55 %, kterou prosazovala EU kvůli vyšší legitimitě. Tento vyšší 
práh však zároveň signalizoval snahu Evropské unie o zachování Srbska a Černé Hory (Morrison, K. (2009). 
Montenegro: A Modern History. London: I. B. Tauris, p. 217). 
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Černá Hora de facto získala zvláštní postavení mezi skupinou potenciálních kandidátských 
zemí západního Balkánu.216 

Relativně brzy po získání nezávislosti (září 2006) rozhodla Rada EU o zahájení 
politického dialogu mezi černohorskou vládou a institucemi EU. Krátce poté Komise zahájila 
program Evropského partnerství pro Černou Horu, který měl za cíl identifikovat prioritní 
oblasti, ve kterých bylo zapotřebí dalších reforem. V říjnu roku 2007 byla podepsána SAD217  
a také Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech, která umožňovala čerpat  
z obchodních výhod zakotvených v SAD ještě před samotnou ratifikací dohody. Ke konci roku 
2008 podala Černá Hora formální žádost o kandidátský status.  

Během prvních dvou let samostatnosti218 se černohorská ekonomika těšila 
nebývalému rozvoji, který byl charakterizován vysokým meziročním nárůstem HDP a snižující 
se nezaměstnaností. Velký podíl na tomto úspěchu měly především přímé zahraniční 
investice, které v tomto období dosahovaly rekordních hodnot. Dalším příznivým faktorem 
pro přístupový proces byla stabilní vnitropolitická situace a dlouhodobě obecně uznávaný 
proevropský postoj. Černá Hora také výrazně těží z toho, že nemá žádný významný 
bilaterální spor, ani ji nesužují vážnější mezietnické nepokoje jako v některých zemích 
regionu. Veřejné mínění v prvních letech samostatnosti bylo navíc výrazně nakloněno 
případnému členství v EU (více než 70 %219). Všechny tyto faktory výrazně přispěly 
k rychlému pokroku v rámci přístupového procesu. 

Na tento pokrok zareagovala Komise udělením kandidátského statusu v prosinci 
2010, přičemž v říjnu 2011 vydala Progress Report, v němž byl vyzdvižen především rychlý 
postup v rámci politických kritérií. Černá Hora byla zároveň vyzdvižena jako vzorový příklad 
pro ostatní země regionu. Na základě této zprávy poté Komise doporučila zahájení 
přístupových rozhovorů na červen 2012. Screening220 jednotlivých kapitol acquis byl 
následován otevřením nejobtížnějších kapitol 23 a 24 (Soudnictví & základní práva; 
Spravedlnost svoboda & bezpečnost). Právě tyto oblasti představují pro Černou Horu  
i v současnosti jednu u největších překážek v procesu přistoupení. Prozatím bylo otevřeno  
22 z 33 kapitol acquis221 a pouze dvě222 z nich byly úspěšně uzavřeny jako vyhovující. 

V posledních několika letech došlo k poměrnému zpomalení pokroku v rámci 
přístupového procesu. Ačkoli byla Černá Hora dosud považována za premianta v regionu 
západního Balkánu, stále se zde nedaří zavádět potřebné reformy zejména v oblasti právního 
státu. V reakci na Progress Report z roku 2014 tehdejší komisař pro rozšiřování Štefan Füle 
prohlásil, že celkové tempo přístupových jednání bude definováno stupněm implementace 
reforem v oblasti právního státu. Pokud by nedošlo k hmatatelnému pokroku, vyjednávání 
by musela být zpomalena.223 To představovalo značný obrat v dosavadní rétorice, která do 

                                                 
216 Fiala, P. Pitrová, M. (2010). Evropská unie. Brno: CDK, s. 189. 
217 V platnost však SAD vešla až v květnu 2010, tedy poté, co došlo k její ratifikaci ve všech 27 členských státech.   
218 Tedy do té doby, než na černohorskou ekonomiku výrazně dolehly následky světové finanční krize. 
219 Od té doby však tato podpora postupně klesá. 
220 Jedná se o první fázi vyjednávání mezi EU a potenciálními členy, kdy je hodnocena schopnost kandidátského 
státu přizpůsobit svou legislativu acquis. 
221 Poslední dvě kapitoly (Doprava a Energetika) byly otevřeny v prosinci 2015. 
222 V prosinci 2012 byla dočasně uzavřena kapitola 25 – Věda & výzkum. Později v dubnu 2013 byla dočasně 
uzavřena také kapitola 26 – Vzdělání & kultura. 
223 EurActiv (2014). Montenegro is not the European Union Poster Child it Claims to Be. [cit. 2016-03-02].  
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/montenegro-is-not-the-eu-poster-child-it-claims-to-
be/. 
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velké míry pokrok Černé Hory chválila. Poprvé se tedy objevila možnost určitého zpomalení 
či oddálení potenciálního vstupu.224 

Stále častěji se objevují také znepokojení ohledně vládní politiky. Kontroverzní 
veterán černohorské politiky a současný premiér Milo Đukanović225 bývá často obviňován, že 
stát řídí jako „rodinný byznys“ a sám byl dokonce několikrát obviněn z rozsáhlé korupce  
a přímého napojení na organizovaný zločin226. Právě všudypřítomnost korupce a organizo-
vaného zločinu bývá mnohými autory označována jako zásadní překážka v přístupovém 
procesu. Nadále v Černé Hoře přetrvává také nežádoucí silné propojení vládní koalice (v čele 
s DPS) se státním aparátem, což se projevuje častou politickou nestabilitou.227 Podobně 
problematická je také nezávislost médií a svoboda projevu, což lze do velké míry označit za 
doprovodný jev výše zmíněné korupce a klientelismu na nejvyšších postech. Překážku pro 
vstup představuje také politizace a nízká nezávislost justice.228  

V oblasti ekonomiky zůstává nejpalčivějším problémem poměrně vysoká nezaměst-
nanost, nízká konkurenceschopnost a vysoký podíl šedé ekonomiky. I přes tyto problémy se 
však hospodářství vzpamatovalo z recese z let 2009 a 2012 a v roce 2013 nastal opět mírný 
růst podporovaný četnými investicemi. Jak již bylo zmíněno, výraznou výhodou je absence 
bilaterálních sporů a relativně dobré vztahy se zeměmi regionu.229 

                                                 
224 Tamtéž. 
225 Milo Đukanović (54 let) byl premiérem Černé Hory již v období SRJ v letech 1991-1998, poté byl v letech 
1998-2002 prezidentem. V roce 2003 se stal opět premiérem za DPS a s menšími výjimkami zastává tuto funkci 
dodnes. Ačkoli se prezentuje jako proevropský a progresivní politik, jeho osoba je vzhledem k dlouhodobému 
působení v čele státu poměrně kontroverzní a bývá často obviňován z podpory korupce a organizovaného 
zločinu ve státním aparátu. 
226 V prosinci 2015 byl Đukanović dokonce vyhlášen „Osobností roku v oblasti organizovaného zločinu“ v rámci 
projektu OCCRP (The Organised Crime and Corruption Reporting Project), který sdružuje novináře  
a investigativní centra a zaměřuje se na monitoring korupce a organizovaného zločinu na nejvyšších politických 
postech. Druhý se umístil Ázerbajdžánský prezident Alijev a třetí pak Makedonský premiér Gruevski 
Balkan Insight (2015). Djukanovic Named 'Criminal of the Year' in Poll [cit. 2016-03-02].  
http://www.balkaninsight.com/en/article/djukanovic-beats-gruevski-as-organized-crime-person-of-the-year. 
227 Prozatím posledním projevem této nestability byl bojkot parlamentu opozicí kvůli ovlivňování voleb v říjnu 
2015. 
Balkan Insight (2015). Montenegro Opposition Splits Over Parliament Boycott. [cit. 2016-03-02].  
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-opposition-splits-over-parliament-boycott. 
228 EurActiv (2014). Montenegro is not the European Union Poster Child it Claims to Be. [cit. 2016-03-02]. 
 https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/montenegro-is-not-the-eu-poster-child-it-claims-to-
be/. 
229  Černá Hora byla v mnohých případech hlavním iniciátorem programů pro spolupráci na západním Balkáně. 
European Commission (2015). Montenegro 2015 Report. [cit. 2016-03-02].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_montenegro.pdf.  
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Silné stránky Slabé stránky 

 Relativní ekonomická stabilita. 

 Absence významnějších územních 
sporů. 

 Relativně příznivé mezietnické vztahy. 

 Dlouhodobě proevropský postoj. 

 Klientismus v politice. 

 Vysoká míra korupce. 

 Nutné reformy v oblasti právního státu 

Příležitosti Hrozby 

 Nízký počet obyvatel, relativně malá 
ekonomika. Přijetí by tedy nevyžadovalo 
vysokou integrační kapacitu EU. 

 Perspektiva brzkého členství 
v Severoatlantické alianci. 

 Země používá euro, byť na základě 
jednostranné aktivity. 

 Zpomalení reformního procesu 
v posledních letech. 

 Albánsko-jazyčná menšina na východě 
země. 

 Problematika jednostranného přijetí 
eura – otázka maastrichtských konver-
genčních kritérií. 
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3.2  Srbsko  
 

 Rozloha: 77 474 km2.. 

 Obyvatelstvo: 7 176 794 (Srbové 83,3 %, Maďaři 3,5 %, Romové 2.1 %, Bosňáci  
2 %). 

 Náboženství: pravoslavní 84,6 %, katolíci 5 %, muslimové 3,1 %. 

 GDP – per capita (PPP): 13,600 USD.230 
 
 Podobně jako v případě Černé Hory byly vztahy EU a Srbska v rámci SRJ v 90. letech 
značně komplikované. Vzhledem k válečným událostem v 90. letech, kdy se Srbsko výrazně 
angažovalo jak ve válce v Chorvatsku, tak i v Bosně a Hercegovině a Kosovu, bylo jakékoli 
větší zapojení do integračního procesu samozřejmě vyloučené. EU se tedy angažovala 
především v diplomatických jednáních týkajících se konfliktu či v postkonfliktní rekonstrukci. 
V roce 1997 se Srbsko zapojilo do Regionálního přístupu podobně jako ostatní země regionu, 
bylo ovšem hodnoceno značně negativně vzhledem k probíhajícím konfliktu v Kosovu.  
 K navázání užších vztahů mohlo dojít až po pádu Miloševiće v roce 2000, kdy Srbsko 
započalo reformní proces po volebním vítězství Vojislava Koštunici v prezidentských volbách. 
Perspektiva členství v EU byla poprvé zmíněna v listopadu 2000 na summitu v Záhřebu, kdy 
se Srbsko v rámci SRJ společně s ostatními státy regionu zapojuje do SAP. Byla také přijata 
Rámcová dohoda mezi EU a SRJ, která umožňovala asistenci EU při zavádění politických  
a ekonomických reforem a zároveň se Srbsko zapojilo do programu finanční a technické 
asistence CARDS.231 
 Po podepsání Bělehradské dohody232 v březnu 2002, která de facto zabránila 
hrozícímu rozpadu SRJ (i když ne na dlouhou dobu), nastává období většího angažování EU, 
neboť právě ta byla hlavním iniciátorem této smlouvy. Na Soluňském summitu byla srbská 
perspektiva členství (již v rámci státní unie Srbsko a Černá Hora) oficiálně potvrzena, přičemž 
bylo zdůrazněno, že pokrok v SAP bude závislý výhradně na individuálním vývoji 
v jednotlivých státech. Po summitu v roce 2003 tedy docházelo k postupnému posilování 
spolupráce v rámci Evropského partnerství pro Srbsko a Černou Horu a od roku 2004 v rámci 
tzv. dvojkolejného přístupu, který reagoval na specifika SAP v rámci státní unie. Na základě 
pozitivního hodnocení pokroku v integračním procesu došlo v listopadu 2005 k zahájení 
vyjednávání o podpisu SAD, tento proces byl však již v květnu následujícího roku přerušen 
kvůli neochotě plně spolupracovat s ICTY.233 K opětovnému obnovení procesu došlo v červnu 
2007, poté co Srbsko přijalo potřebná opatření a zlepšilo kooperaci s ICTY. Výsledkem bylo 
pozdější vydání Radovana Karadžiće (2008) a Ratka Mladiće (2011) do Haagu, což následně 
umožnilo další posun v přístupovém procesu. 
 V červnu 2006 došlo k vyhlášení nezávislosti Černé Hory a Srbsko tedy pokračovalo 
v SAP jako samostatný stát. V rámci vyjednávání o SAD byl kladen důraz na zmíněnou 

                                                 
230 Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
231 Министарство спољних послова Републике Србије (2014). Chronology of relations between the Republic 
of Serbia and the European Union [cit. 2016-03-07]. http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/eu/political-
relations-between-the-republic-of-serbia-and-the-european-union/12452-chronology-of-relations-between-
the-republic-of-serbia-and-the-european-union. 
232 Viz kapitola věnovaná Černé Hoře. 
233 Konkrétně se jednalo o vydání Ratka Mladiće. 
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spolupráci s ICTY, která měla být zásadní podmínkou pro ratifikaci v některých členských 
státech EU234. V dubnu 2008 byla v Lucemburku mezi Srbskem a EU podepsána SAD, 
nicméně Nizozemsko nadále trvalo na tom, že kooperace s ICTY není dostatečná a došlo 
k zmrazení procesu ratifikace.  
 V únoru 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislost, což představovalo další výrazné 
komplikace pro přístupový proces, neboť Srbsko toto jednostranné vyhlášení nezávislosti 
neuznalo235. Normalizace vztahů s Kosovem se v následujících letech stala zcela zásadním 
kritériem pro přístupový proces i pro vztahy s EU. I přes vnitropolitické rozpory týkající se 
členství v EU a postoje k nezávislosti Kosova označila nově zvolená vláda v červenci 2008 
evropskou integraci za svou zásadní prioritu.236 V prosinci 2009 byla pro srbské občany 
zrušena vízová povinnost a Srbsko zároveň podalo oficiální žádost o členství v EU. 
V následujícím roce byla zahájena ratifikace SAD v jednotlivých členských státech. V říjnu 
2011 doporučila Komise udělení kandidátského statusu, ovšem pouze pod podmínkou 
normalizace vztahů s Kosovem a předání zbylých válečných zločinců do Haagu (MZV Srbsko 
2014). Srbsko se oficiálně stalo kandidátským státem 1. března 2012, přičemž důležitým 
faktorem, který ovlivnil pozitivní rozhodnutí Komise, byl pokrok ve spolupráci s ICTY237. 
 Po udělení kandidátského statusu se Unie v rámci přístupového procesu více zaměřila 
na normalizaci vztahů mezi Bělehradem a Prištinou. Významným krokem v tomto ohledu byl 
v dubnu 2013 podpis tzv. Bruselské dohody pod záštitou EU, která byla označována za 
zásadní krok směrem ke zlepšení vzájemných vztahů. Kritéria stanovená ve smlouvě byla 
následně zakotvena jako jedna z kapitol v rámci acquis a stala se tak stěžejní podmínkou  
v rámci přístupového procesu. Krátce po přijetí této dohody bylo Srbsko navrženo Komisí na 
zahájení přístupových jednání a ještě v červnu téhož roku Rada jednomyslně rozhodla 
o zahájení vyjednávání nejpozději do ledna 2014. V září 2013 také vstoupila v platnost SAD 
po ratifikaci posledním členským státem EU (Litva).  

První mezivládní konference mezi zástupci Srbska a EU se uskutečnila 21. ledna 2014 
v Bruselu. Zde byl představen rámec pro budoucí vyjednávání, který definuje postup v rámci 
přístupového procesu do současnosti. Zároveň byla opět zdůrazněna důležitost normalizace 
vztahů s Kosovem. Tato konference tedy zároveň představovala oficiální zahájení 
přístupových jednání, a jak zdůraznil tehdejší předseda Komise Barroso: „jedná se o zcela 
novou kapitolu ve vzájemných vztazích“.238 Barroso na konferenci ocenil reformní proces  
a pokrok, který Srbská vláda učinila v posledních několika letech, především pak v oblasti 
normalizace vztahů mezi Bělehradem a Prištinou v rámci Bruselské dohody. Zároveň také 
upozornil na problematické oblasti a výzvy, které leží v cestě k plnému členství. Jedná se 
především o oblasti právního státu, která zahrnuje zejména potřebnou reformu justičního 
systému, boj proti korupci a organizovanému zločinu, reformu veřejné správy, nezávislost 
klíčových institucí, svobodu médií, antidiskriminační zákon a ochranu menšin.239 V říjnu 2015 

                                                 
234 V lednu 2008 vydalo Nizozemsko společně s Belgií prohlášení, že neratifikují SAD do té doby, nežli bude 
Srbsko plně spolupracovat s ICTY. 
235 Dosud neuznává nezávislost Kosova 85 členských států Organizace spojených národů, z toho 5 členských 
států Evropské unie (Slovensko, Španělsko, Kypr, Rumunsko a Řecko). 
236 European Commission (2009). European Union – Serbia Relations [cit. 2016-03-07].  
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/serbia/eu_serbia_relations_en.htm. 
237 V roce 2011 Srbsko předalo do Haagu Ratka Mladiće a Gorana Hadžiće. 
238 Barroso cit. dle B92 (2014). Serbia Starts Negotiations to Join European Union [cit. 2016-03-07]. 
http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=89054. 
239 Tamtéž. 
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doporučila Komise a Evropská služba pro vnější činnost otevření první kapitoly acquis. 
Konkrétně se jednalo o specifickou kapitolu 35 týkající se problematiky vztahů s Kosovem.240 
V prosinci 2015 tedy došlo k otevření prvních dvou kapitol acquis (32. Finanční kontrola  
a 35. Vztahy s Kosovem). Otevření stěžejních kapitol 23 a 24 týkajících se právního státu bylo 
poté naplánováno do konce června 2016. Srbsko prozatím neuzavřelo žádnou kapitolu 
acquis. 

Ve svém projevu v Evropském parlamentu v únoru 2016 komisař Johannes Hahn 
ocenil pokrok, který Srbsko učinilo v uplynulém roce. Vyzdvihl přitom zejména implementaci 
ambiciózního programu ekonomických a strukturálních reforem společně s postupným 
zlepšováním regionálních a bilaterálních vztahů (zejména s Kosovem)241. Dále Srbsko 
podniklo důležité kroky v oblasti reformy veřejné správy a došlo k posílení zásad právního 
státu na základě obsáhlých akčních plánů. Komisař dále ocenil způsob, s jakým Srbsko zvládá 
uprchlickou krizi (Srbskem prochází tzv. západobalkánská trasa) a vyzdvihl humánní přístup, 
který respektuje základní hodnoty EU i přes velmi obtížné okolnosti.242 

I přes pokrok ve zmíněných oblastech je nadále zapotřebí vynaložit další úsilí 
převážně v oblastech týkajících se právního státu (justice, korupce a organizovaný zločin, 
veřejná správa, ochrana menšin a další) a ekonomiky. Ačkoli se srbské hospodářství relativně 
úspěšně vymanilo z nedávné recese, stále přetrvává poměrně vysoká nezaměstnanost  
a nadměrný státní dohled nad ekonomikou. Soukromý sektor je slabě rozvinutý a to 
především kvůli nedostatkům v oblasti právního státu. Další pokrok v rámci normalizace 
vztahů s Kosovem zůstává i nadále zásadním bodem procesu.243 

Možným problémem, který většinou oficiální dokumenty EU nezmiňují, je úzké 
navázání na Ruskou federaci v srbské zahraniční politice. Jak zdůraznil premiér Aleksandar 
Vučić, tak Srbsko chce zachovat dobré vztahy s Ruskem i navzdory svému hlavnímu cíli, jímž 
je vstup do EU.244 Srbsko se ale musí zároveň vyrovnat s případnou nutnou úpravou svého 
postoje vlivem společné zahraniční politiky EU, neboť například dosud odmítá sankce proti 
Rusku. Právě vliv Ruské federace může být současně důležitým faktorem, který případně 
ovlivní budoucí větší angažování EU v regionu, neboť upevnění vlivu v Srbsku se stalo 
otázkou geopolitiky.  

Význam západního Balkánu se ještě zvýšil vlivem migrační krize. Podpora perspektivy 
členství Srbska, jakožto nejlidnatějšího a nejrozlehlejšího státu regionu, je tudíž pro EU zcela 
zásadní otázkou zahraniční politiky. Srbsko má navíc v rámci regionu velice specifické 

                                                 
240 B92 (2015). EC, EEAS Recommend Opening of Accession Chapters for Serbia [cit. 2016-03-07]. 
http://www.b92.net/mobilni/eng/index.php?nav_id=95699. 
241 V lednu 2016 došlo k obnovení dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Důvodem pro dočasné zastavení 
procesu byl odpor kosovské vlády k návrhu dohody (zprostředkované EU), která by zaručovala větší autonomii 
srbským obcím na území Kosova. Ačkoli Srbsko stále neuznává nezávislost Kosova, jsou v poslední době patrné 
jisté tendence k vzájemným kompromisům. 
Balkan Insight (2016).  Serbia, Kosovo Resume Talks In Brussels [cit. 2016-03-07]. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-and-pristina-set-to-resume-talks-in-brussels-01-26-2016. 
242 Hahn cit. dle EWB (2016). Hahn: Serbia has Taken Major Steps on its EU path [cit. 2016-03-07].  
http://europeanwesternbalkans.com/2016/02/03/hahn-serbia-has-taken-major-steps-on-its-eu-path/. 
243 European Commission (2015). Serbia 2015 Report [cit. 2016-03-09].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf. 
244 Vučić cit. dle Reuters (2016). Serbia Says Wants to Preserve Good Relations with Russia: PM [cit. 2016-03-
09].  http://www.reuters.com/article/us-europe-serbia-russia-idUSKCN0VV13S. 
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postavení a velká část evropských politiků předpokládá, že stabilita Srbska znamená stabilitu 
pro celý region.245  

Další otázkou, která se v unijních dokumentech neobjevuje, je velké množství politiků 
z Miloševićovi éry na nejvyšších politických postech (jde například i o současného premiéra 
Vučiće). Ačkoli se mnozí od své minulosti distancují a zastávají proevropský postoj, podle 
Sonji Biserkové ze Srbského helsinského výboru pro lidská práva se tento stav negativně 
projevuje zejména na neuspokojivém stavu justice, stejně jako tajných služeb a policie, které 
od 90. let doznaly minimum změn. Žádné výrazné změny v tomto ohledu se však 
neočekávají, neboť Srbsko dosud nezavedlo lustrační zákon.246 
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245  European Union Observer (2015). Kosovo Agreement Clears Serbia's European Union‘s Path [cit. 2016-03-
09].  https://euobserver.com/enlargement/130008. 
246 Biserková cit. dle Dufka, T. (2015). ČRo Plus, 10. 9 2015 [cit. 2016-03-11].   
http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/patnact-let-po-padu-milosevice-jsou-v-srbsku-zpatky-u-moci-lide-z-
jeho-blizkeho-okoli--1541501. 
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3.3   Makedonie247  
 

 Rozloha: 25 713 km2. 

 Obyvatelstvo: 2 096 015 (Makedonci 64,2%, Albánci 25,2 %, Turci 3,9 %, Romové  
2,7 %, Srbové 1,8 %). 

 Náboženství: pravoslavní 64,8 %, muslimové 33,3 %. 

 GDP – per capita (PPP): 14 000 USD.248 
 
 Vývoj vztahů s EU byl v případě Makedonie do jisté míry specifický. Na rozdíl od 
zbylých jugoslávských republik se vyhnula přímému ozbrojenému konfliktu a v září 1991 
vyhlásila nezávislost. Již v období svého vzniku měla Makedonie problémy s uznáním 
oficiálního názvu, neboť Řecko vzneslo námitku, že název nově vzniklého státu odkazuje na 
řecký region při hranicích s Makedonií. Badinterova komise však řeckou námitku zamítla. Při 
vstupu do Organizace spojených národů roku 1993 však již Makedonie narazila a musela na 
žádost Řecka změnit název státu na provizorní „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“  
– The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM. Velký počet mezinárodních 
organizací včetně EU poté tento název přijal také.  

První roky samostatnosti byly ovšem poměrně komplikované, neboť se před 
rozpadem jednalo o nejchudší republiku v rámci bývalé Jugoslávie a hospodářská situace 
první poloviny 90. let byla nadále velmi špatná. Devadesátá léta byla také charakterizována 
napětím mezi většinovými Makedonci a Albánci, kteří představují asi 25% populace. Právě 
Albánská menšina si stěžovala na diskriminaci249, která byla zakotvena již v ústavě z roku 
1991. Na tyto nároky však nebyl dlouhou dobu brán zřetel. I přesto během 90. let XX. století 
nedošlo k žádnému většímu etnickému konfliktu jako v sousedních zemích. Makedonii se 
nicméně nevyhnuly následky kosovské krize v letech 1998 až 1999, kdy ji zaplavilo okolo 
300 000 albánských uprchlíků. 

Oficiální diplomatické styky navázala Makedonie s EU již ke konci roku 1992. Od roku 
1997 se stala příjemcem finanční pomoci z programu PHARE a zároveň navázala užší styky na 
základě Dohody o spolupráci. V roce 2000 zahájila EU s RM vyjednávání o SAD. Tímto krokem 
se Makedonie stala první zemí západního Balkánu, která započala tuto spolupráci směřující  
k plnému členství v EU. 
 V roce 2001 zasáhl zemi konflikt vedený albánskou Národně osvobozeneckou 
armádou (National Liberation Army, NLA), která usilovala o zrovnoprávnění albánské 
menšiny s většinovou makedonskou populací a o zisk určité míry autonomie. Na to záhy 
zareagovaly makedonské bezpečnostní síly a v této oblasti zasáhly. Do konfliktu se vložili 
mnozí mezinárodní aktéři včetně EU, která zaujala výsadní pozici v diplomatických jednáních. 
Postupně bylo dosaženo přerušení bojů a později došlo i k zahájení rozhovorů mezi oběma 

                                                 
247 Ústavní název země je Makedonská republika (Republika Makedonija), v EU a na multilaterálních fórech se 
používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM), 
pod nímž byla země přijata do Organizace spojených národů a pod nímž ji oficiálně uznala i Česká republika. 
248 Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
249 Jednalo se zejména o uznání jediného oficiálního jazyka – makedonštiny a jediného oficiálního náboženství 
– pravoslavného křesťanství. 
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stranami konfliktu. Výsledkem jednání bylo podepsání Ohridské rámcové dohody (ORD)250 
v srpnu 2001. Tento konflikt měl výrazný vliv nejen na politickou situaci v Makedonii, ale také 
na vztahy mezi makedonskou většinou a početnou albánskou menšinou, a to až do 
současnosti.251 Zavádění reforem v rámci ORD a jejich následné dodržování se také stalo 
velice důležitým měřítkem pro pokrok v procesu integrace do EU. Angažování EU v konfliktu 
v roce 2001 bylo odbornou veřejností spíše kritizováno, neboť EU nebyla schopna zabránit 
eskalaci konfliktu na jejím počátku. I přesto bylo působení EU hodnoceno o něco pozitivněji, 
než tomu bylo v případě konfliktů v 90. letech v bývalé Jugoslávii (Ahlbrechtová 2004: 
265).252 

V rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) byla v březnu 2003  
v Makedonii založena mírová operace Concordia. Jednalo se o první vojenskou akci v rámci 
EBOP a EU zde navázala na předchozí působení Severoatlantické aliance. Tato operace byla 
založena po deeskalaci konfliktu a EU během ní značně využívala spolupráci se 
Severoatlantickou aliancí a její vojenské prostředky. Hlavním cílem této operace bylo 
zajištění stability v Makedonii a zároveň také umožnění implementace ORD.253 
 I přes zmíněné problémy byla Makedonie první zemí západního Balkánu, která 
podepsala SAD (duben 2001, tedy během probíhajícího konfliktu). Zpráva EU reagovala na 
nedávný konflikt a byly zmíněny potřebné reformy převážně v oblasti právního státu, 
lidských práv a ochrany etnických menšin. Na druhou stranu byla pozitivně hodnocena nová 
Ústava z roku 2001. V roce 2005 byl pak Makedonii díky ambiciózním reformám, relativně 
stabilní politické situaci a úspěšné politice vůči menšinám přidělen kandidátský status. 
Počáteční úspěchy v rámci SAP tedy učinily z Makedonie nadějného adepta na členství v EU. 
O to větší zklamání poté přinesl vývoj v dalších letech, kdy se od roku 2006 vlády ujala 
Gruevského VMRO-DPMNE.254 
 Během přístupového procesu bylo několikrát odloženo zahájení přístupových 
rozhovorů, a to především kvůli sporu o název státu, kdy Řecko blokovalo toto rozhodnutí 
v Radě, ačkoli Komise a Evropský parlament tento krok podporovaly. Právě zmiňované 
oddalování těchto rozhovorů bylo podle vyjádření EP hlavním důvodem pro oprávněnou 
nespokojenost a frustraci makedonské veřejnosti. Na druhou stranu však nadále přetrvávaly 
obavy kvůli problematickému vztahu s Řeckem, vysoké míře korupce a také kvůli slabému 
začlenění menšin do společnosti.255 Zmíněný bilaterální spor se projevil i v narůstající 
vnitropolitické krizi mezi stranami reprezentujícími albánskou menšinu a vládní VMRO-

                                                 
250 Základní principy ORD spočívají v zachování makedonské teritoriální integrity, v rozpuštění NLA  
a v podpoře politického dialogu se stranami reprezentujícími albánskou menšinu (Ohrid Framework Agreement 
(2001). [cit. 2016-03-11]. http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf. 
251 Bieber, F. (2005). Partial Implementation, Partial Success: The Case of Macedonia [cit. 2016-03-11]. 
http://www.personal.ceu.hu/staff/Zsuzsanna_Macht/macedonia.doc. 
252 Ahlbrecht, K. (2004). Coherent European Foreign Policy in Macedonia. From Test Case to Prime Example? In 
Mahncke, D. – Ambos, A. – Reynolds, C. (eds.), European Foreign Policy: From Rhetoric to Reality? Brussels: 
P. I. E., p. 265. 
253 Europa.eu (2003). Concordia [cit. 2016-03-11].  
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/concordia/mission-description/index_en.htm. 
254 Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana makedonské národní jednoty / Vnatrešna 
Makedonska Revolucionerna Organizacija – Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo. 
255 European Parliament (2012). Plenary Session Press Release – Enlargement – 14. III. 2012 [cit. 2016-03-11]. 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120314ipr40746/html/iceland-former-
yugoslav-republic-of-macedonia-and-bosnia-and-herzegovina 
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DPMNE, neboť Albánci považují název státu za marginální otázku, zatímco pro vládní strany 
je tato problematika zcela zásadní a výrazně zpolitizovaná256.  

Zmíněný spor blokuje nejen případné členství země v EU ale i její členství  
v Severoatlantické alianci. V prosinci 2015 se nicméně objevil první náznak možného 
kompromisu, když makedonský premiér Gruevski vyjádřil ochotu zahájit s Řeckem dialog 
o případné změně názvu státu. Také řecká levicová vláda v čele s premiérem Tsiprasem 
vyslovila souhlas s případným kompromisem.257 Následná vnitropolitická krize ovšem tato 
vyjednávání zablokovala. 

Komisař Štefan Füle v roce 2013 upozornil na nutnost transparentního přístupu při 
zavádění reforem a doporučil zahájení intenzivnějšího dialogu s opozicí. Zdůrazněna byla 
také nezbytnost vytvoření kompromisu s řeckou stranou pod záštitou Organizace spojených 
národů. Jakékoliv využívání přístupového procesu pro politickou soutěž by mělo být podle 
Füleho zcela odstraněno, neboť takovéto jednání pouze „škodí státu a jeho obyvatelům“.258 

V průběhu roku 2015 se objevil další problém, který se výrazně projevil v dalším 
zmrazení přístupového procesu. Jednalo se o květnovou vnitropolitickou krizi vyvolanou 
odposloucháváním a korupčními skandály na nejvyšších vládních postech. Tato krize byla 
doprovázena demonstracemi, které požadovaly rezignaci dosavadního premiéra Gruevskiho  
a jeho kabinetu. Výsledkem byla rezignace premiéra v lednu 2016 a vyhlášení předčasných 
voleb na 5. červen. Tato opatření byla přijata v politické dohodě vyjednané prostřednictvím 
EU (tzv. Pržinská dohoda). Podle komisaře pro sousedskou politiku a vyjednávání o rozšíření 
Johannese Hahna bude pokrok v rámci této dohody zásadním bodem, který ovlivní postoj 
Komise k případnému opětovnému navržení zahájení přístupových rozhovorů (Rada však 
bude moci tento krok vetovat, jak již několikrát učinila). Komise se začne podrobněji zabývat 
touto otázkou až červnových předčasných volbách. 
 V současnosti se tedy vnitropolitická situace v Makedonii vyznačuje vysokou 
nestabilitou a nedostatkem politického dialogu. Nezávislost justice, svoboda médií  
a transparentnost volebního systému zůstávají nadále problematickými oblastmi. Vztahy 
mezi dvěma nejpočetnějšími etniky jsou nadále poměrně křehké. Velkou překážkou  
v přístupovém procesu nadále zůstává spor o název státu vedený s Řeckem již od získání 
samostatnosti. V prosinci 2015 premiér Gruevski oznámil, že je připraven vyjednávat  
o případném kompromisu. Vzhledem k vnitropolitické krizi však byla tato otázka odložena až 
do předčasných voleb v červnu 2016.259 

V rámci ekonomických kritérií je Makedonie dle Komise na dobré úrovni rozvoje tržní 
ekonomiky, problémem nicméně zůstává poměrně vysoký veřejný dluh, stejně jako vysoká 
nezaměstnanost (28 %). Co se týče přijímání acquis, země je relativně na dobré cestě, pouze 
je zapotřebí vyšší administrativní kapacita a efektivní implementace.260 Všechny tyto faktory 

                                                 
256 Asi 78 % Albánců je pro změnu názvu, podpora této otázky u Makedonců je výrazně nižší – pouhých 17 %.   
257 The Guardian (2015). Macedonian PM Open to Dialogue on Name Dispute to End 24-Year Row with Greece 
[cit. 2016-03-11]. http://www.theguardian.com/world/2015/dec/16/macedonia-open-to-changing-its-name-
to-end-24-year-dispute-with-greece. 
258 European Commission (2013). Press Points by Commissioner Štefan Füle [cit. 2016-03-11].   
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-321_en.htm. 
259 The Guardian (2015). Macedonian PM Open to Dialogue on Name Dispute to End 24-Year Row with Greece 
[cit. 2016-03-11]. http://www.theguardian.com/world/2015/dec/16/macedonia-open-to-changing-its-name-
to-end-24-year-dispute-with-greece. 
260 European Commission (2015). Macedonia 2015 Report. [cit. 2016-03-09]. http://ec.europa.eu/enlargement/ 
pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf. 
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se následně promítly i do procesu integrace do EU a budoucnost Makedonie v EU tedy 
zůstává snad ještě více nejasná, než tomu bylo po Soluňském summitu. 

Na počátku roku 2016 je Makedonie v evropských médiích nejčastěji skloňována 
v souvislosti s uprchlickou krizí. Vzhledem k postupnému uzavírání tzv. balkánské trasy bude 
stěžejní, aby Makedonie přizpůsobila systém na hranicích (zejména s Řeckem), a to pokud 
možno v součinnosti s EU a ostatními státy Balkánu. 
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3.4  Albánie  
 

 Rozloha: 28 748 km2. 

 Obyvatelstvo: 3 029 278 (Albánci 82,6 %, Řekové 0,9 %). 

 Náboženství: muslimové 56,7 %, katolíci 10 %, pravoslavní 6,8 %. 

 GDP – per capita (PPP): 11 900 USD.261 
 
 Na počátku 90. let byla Albánie nejchudším státem Evropy. Vzhledem k tomu, že se 
této zemi vyhnuly (alespoň tedy přímo) konflikty v 90. letech, bylo Albánii umožněno 
poměrně brzké zapojení do spolupráce s EU. Již v roce 1992 Albánie podepsala Dohodu  
o obchodu a spolupráci s EU, čímž zároveň získala možnost čerpat z programu PHARE. 
Transformace země byla značně komplikovaná, přičemž nepovedený proces liberalizace se 
projevil následným kolapsem ekonomiky. Hospodářská situace byla charakterizována 
vysokou nezaměstnaností a přemírou korupce a organizovaného zločinu, jenž byl často 
napojen na politické špičky. Tato krize byla ještě umocněna kolapsem Ponziho schémat (či 
také tzv. pyramidových her) v letech 1996-1997.262 
 V roce 1999 byla Albánie zasažena velkým množstvím uprchlíků z Kosova. Ve stejném 
roce bylo také navrženo zahájení SAP pro 5 zemí západního Balkánu včetně Albánie. 
Podobně jako pro ostatní země regionu byl pak SAP potvrzen na summitu v Záhřebu. 
V následujícím roce došlo k zahájení nového programu CARDS a již červnu 2001 doporučila 
Komise podepsání SAD s Albánií. Samotná vyjednávání o SAD započala v lednu 2003, přičemž 
smlouva byla podepsána 12. června 2006 v Lucemburku. Albánie tedy byla v pořadí třetí 
zemí západního Balkánu (po Makedonii a Chorvatsku), která uzavřela stabilizační dohodu 
s EU. Ratifikace SAD všemi členskými státy byla dokončena na počátku roku 2009  
a prvního dubna téhož roku vstoupila dohoda v platnost. Krátce poté (28. dubna 2009) 
Albánie podala oficiální žádost o členství v Unii.263 
 V dubnu 2010 Albánie předala Komisi vyplněný dotazník týkající se připravenosti 
země na případně členství, i přes tento pokrok však nebyl zemi udělen kandidátský status 
z důvodu dlouhotrvající vnitropolitické krize.264 Ve stejném roce se Albánie spolu s Bosnou  
a Hercegovinou přidala k dalším zemím západního Balkánu, jimž byl schválen bezvízový styk 
v rámci schengenského prostoru. V roce 2012 Komise doporučila udělení kandidátského 
statusu na základě pokroku v několika oblastech. Jednalo se především o problematické 
reformy v politickém systému, které Albánie dlouhou dobu odmítala zavést.265 

V rámci zprávy o pokroku z roku 2012 Komise zveřejnila soubor dvanácti klíčových 
kritérií potřebných k dosažení kandidátského statusu a zahájení přístupových jednání. Bylo 

                                                 
261 Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29].  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
262 Velké množství albánských občanů (až třetina) do těchto schémat investovalo. Zmíněné pyramidové hry byly 
navíc podporovány přímo albánskou vládou. Po krachu tohoto systému docházelo k četným protestům, které 
vyvrcholily až mezinárodní intervencí (Operace Alba) a rezignací premiéra a prezidenta. 
263 European Commission (2009). European Union – Albania Relations [cit. 2016-03-14].  
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/albania/eu_albania_relations_en.htm. 
264 European Commission (2010). Albania 2010 Report [cit. 2016-03-14].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk_rapport_2010_en.pdf. 
265 Konkrétně se jednalo o omezení imunity pro členy parlamentu, ministry, vysoké úředníky a soudce 
(European Commission (2012). Albania 2012 Report [cit. 2016-03-14].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf). 
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zde také zmíněno, že pokrok v rámci přístupového procesu bude z velké části záviset na 
demokratickém průběhu parlamentních voleb v červnu 2013, které měly zemi vyvézt 
z dlouhotrvající vnitropolitické krize.266 Po pozitivním vyhodnocení dosaženého pokroku 
doporučila Komise v říjnu 2013 udělení kandidátského statusu. Evropská Rada však kvůli 
nesouhlasu některých členských států (zejména Nizozemsko a Dánsko) tento krok prozatím 
odložila. Již o necelý rok později (24. června 2014) během řeckého předsednictví byl však 
Albánii kandidátský status udělen. 
 Od získání kandidátského statusu Albánie usiluje o zahájení přístupových jednání  
a otevření prvních kapitol acquis, Komise nicméně stanovila, že je nadále zapotřebí splnit dvě 
stěžejní podmínky. Vláda jednak musí obnovit politický dialog s opozicí a zároveň přijmout 
zásadní reformy v pěti klíčových oblastech (právní stát, veřejná správa, korupce, 
organizovaný zločin, ochrana základních práv), které stanovila Komise a které stále 
nevyhovují standardům EU. Ačkoli ve zprávě o pokroku z roku 2015 Komise chválila pokrok 
ve zmíněných oblastech (zejména v oblasti reformy veřejné správy), opět byly zaznamenány 
značné nedostatky v oblasti právního státu, stejně jako v boji proti korupci 
a organizovanému zločinu. Ačkoli došlo ke zlepšení politického dialogu mezi vládou a opozicí, 
potřeba dalších konstruktivních kroků v této oblasti zůstává nadále zcela zásadním kritériem 
reformního procesu.267 
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266 Tamtéž. 
267 European Commission (2015). Albania 2015 Report [cit. 2016-03-14].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf. 
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3.5   Bosna a Hercegovina  
 

 Rozloha: 51 197 km2. 

 Obyvatelstvo: 3 867 055 (Bosňáci 48,4 %, Srbové 32,7 %, Chorvati 14,6 %). 

 Náboženství: muslimové 40 %, pravoslavní 31 %, katolíci 15 %. 

 GDP – per capita (PPP): 10 200 USD.268 
 

První kroky směrem k nezávislosti Bosny a Hercegoviny se objevily v roce 1991, kdy 
dochází k postupnému rozkladu Socialistické Jugoslávie a první dvě republiky (Chorvatsko  
a Slovinsko) získávají samostatnost. V případě Bosny a Hercegoviny došlo k osamostatnění až 
3. března 1992 poté, co se Bosňáci a Chorvati vyslovili pro nezávislost (Srbové referendum 
bojkotovali). Nový stát na západním Balkáně byl v následujících dnech mezinárodně uznán 
jak členskými státy EU, tak i USA. Nenávist mezi třemi nejpočetnějšími etniky (Srbové, 
Chorvati a Bosňáci) vyvolala již v průběhu roku 1992 konflikt, který neměl v poválečné 
Evropě obdoby, a který výrazně ovlivnil vývoj státu až do současnosti. Válka v Bosně vešla do 
dějin mimo jiné tím, že byla vedena se značnou krutostí vůči civilnímu obyvatelstvu 
(Srebrenica, Sarajevo). Konec války a budoucí směřování země bylo dohodnuto představiteli 
znesvářených stran v americkém Daytonu v listopadu 1995, kde byla sjednána mírová 
smlouva. Výsledkem této dohody bylo rozdělení země na dvě entity (Republika srbská  
a Federace Bosny a Hercegoviny) a Distrikt Brčko, který je spravován oběma zmíněnými 
entitami. Jedná se tedy o poměrně specifickou formu federace.269 
 Poválečná situace byla poměrně komplikovaná, a to především kvůli přetrvávajícím 
rozporům mezi dvěma entitami. Také ekonomická situace byla na velmi nízké úrovni 
zejména kvůli zničené infrastruktuře. Na dodržování průběhu poválečného uspořádání 
dohlížela mezinárodní mise SFOR270. Od roku 2004 se v Bosně výrazněji angažuje EU v rámci 
Společné bezpečnostní a obranné politiky prostřednictvím policejní (EUPM)271  
a peacekeepingové (EUFOR Althea) mise a částečně tak nahrazuje přítomnost 
Severoatlantické aliance a Organizace spojených národů. 
 Podobně jako u ostatních zemí západního Balkánu se výraznější spolupráce s EU 
objevuje po ustanovení Regionálního přístupu v roce 1997 a po zahájení SAP v roce 1999. 
V rané fázi se EU orientovala převážně na stabilizaci regionu po nedávném konfliktu. 
Perspektiva členství pro Bosnu a Hercegovinu (stejně jako pro celý region) byla potvrzena 
v roce 2003 na Soluňském summitu, přičemž byl zároveň zahájen proces směřující 
k podepsání SAD. Oficiální vyjednávání o SAD byla započata v roce 2005, ale vzhledem 
k oddalování potřebné kontroverzní reformy policie byla asociační dohoda podepsána až 
v červnu 2008, tedy dva měsíce po uzavření SAD se Srbskem.272 Tento pokrok v SAP byl 
zapříčiněn nejen úspěšnou policejní reformou, ale také spoluprací s ICTY a reformou veřejné 
                                                 
268 Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
269 Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
270 Zkratka z anglického názvu The Stabilisation Force. Jednalo se o mezinárodní peacekeepingovou misi v Bosně 
a Hercegovině pod patronací Severoatlantické aliance v letech 1996-2004. 
271 European Union Police Mission. Jednalo se o první misi EU spadající pod rámec Společné bezpečnostní  
a obranné politiky, přičemž nahradila dosavadní misi Organizace spojených národů. 
272 European Union Observer (2008). Bosnia Signs European Union‘s Pre-Accession Deal [cit. 2016-02-29]. 
https://euobserver.com/enlargement/26335. 
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správy. V prosinci 2010 byl navíc pro bosenské občany zahájen proces vízové liberalizace 
v rámci zemí Schengenu.273 
 Posledním státem, který ratifikoval SAD s Bosnou a Hercegovinou, byla Francie 
v únoru 2011. Vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina nebyla schopna dostát svých 
závazků stanovených v SAD, však došlo k odložení konečné ratifikace na neurčito. Svou roli 
sehrálo i stoupající napětí mezi nejpočetnějšími etniky, které se opět více prohloubilo 
následkem voleb do místních samospráv v říjnu 2008, neboť kampaň předcházející volbám 
byla založena téměř zcela výhradně na nacionalistické rétorice. Následkem finanční krize 
došlo navíc ještě k dalšímu zhoršení vnitropolitické situace a v zemi stále více hrozilo 
případné vypuknutí vnitrostátního konfliktu. Politická mise EU v čele s vysokým 
představitelem pro Bosnu a Hercegovinu poté usilovala o zmírnění napětí mezi srbskými, 
chorvatskými a muslimskými nacionalisty274 

Tehdejší komisař pro rozšíření Olli Rehn představil v říjnu 2009 podmínky, které by 
opět navrátily tempo zpomalenému procesu integrace. Šlo zejména o ukončení činnosti 
vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu275, což by zároveň vyžadovalo ústavní 
reformu.276 Názory ohledně zrušení postu vysokého představitele se však liší, neboť podle 
některých diplomatů by došlo naopak k prohloubení napětí. I v současné době je tedy 
kancelář vysokého představitele stále důležitým prvkem politického systému Bosny  
a Hercegoviny.  
 Pokračující blokování ratifikace SAD se projevilo v roce 2014, kdy Chorvatsko přijalo 
iniciativu, která prosazovala obnovení procesu prostřednictvím aktivnějšího přístupu EU. 
Později se zapojilo i Německo společně se Spojeným Královstvím, přičemž jejich společná 
iniciativa zdůrazňovala odstranění dodatečných podmínek SAP (šlo zejména o ústavní 
reformy týkající se zastoupení menšinových etnik v politickém systému)277. Tato iniciativa 
argumentovala mimo jiné tím, že se tříčlenné předsednictvo Bosny v lednu 2015 zavázalo 
k přijetí potřebných reforem. Tato zmíněná reformní deklarace by měla znovu odemknout 
cestu k další integraci do EU.278 
 Bosna a Hercegovina se v roce 2015 začala opět výrazněji angažovat v reformním 
procesu, přičemž se zaměřila na klíčové priority v rámci SAP. Stanovený kurz byl potvrzen již 
v červnu téhož roku, když SAD vstoupila v platnost. Ihned poté byla přijata reformní agenda, 
která měla za cíl co nejrychlejší pokrok a následné udělení kandidátského statusu.279 
Prozatím posledním krokem bylo předložení žádosti o členství 16. února 2016 a Bosna  
a Hercegovina tedy nadále zůstává potenciálním kandidátským státem. 
 Přetrvávající mezietnické rozpory společně s vysokou mírou korupce a organizova-
ného zločinu zůstávají nadále zásadní překážkou v přístupovém procesu Bosny a Hercego-

                                                 
273 BBC (2014). EU Enlargement: The Next Seven. [cit. 2016-03-15]. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-11283616. 
274 EurActiv (2009). Carl Bildt se znovu snaží zajistit v Bosně a Hercegovině mír [cit. 2016-03-15].  
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/carl-bildt-se-znovu-snazi-zajistit-vbosne-a-
hercegovine-mir-006599.  
275 Od roku 2009 tento post zastává Rakušan Valentin Inzko. 
276 Tamtéž. 
277 Viz případ Sejdić a Finci v. Bosna a Hercegovina u Evropského soudu pro lidská práva. 
278 Balkan Insight (2015). Bosnia Presidency Seals EU Reform Declaration [cit. 2016-03-15].  
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-presidency-hatches-eu-reform-declaration. 
279 European Commission (2015). Bosnia and Herzegovina 2015 Report [cit. 2016-03-15].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_bosnia_and_herzegovina.pdf. 
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viny. Podle Evropské komise je Bosna nadále sužována nestabilním politickým prostředím. 
Dosavadní volební systém, který zvýhodňuje tři nejpočetnější etnika na úkor ostatních, byl 
dokonce zažalován u Evropského soudu pro lidská práva (případ Sejdić  
a Finci). Ústavní reforma upravující volební systém je jednou z podmínek pro udělení 
kandidátského statusu. Podle zprávy Komise z roku 2015 bude v následujícím období stěžejní 
implementace přijaté reformní agendy. Jedná se zejména o reformu veřejné správy a justice. 
Velkým problémem nadále zůstává slabá kooperace mezi jednotlivými politickými 
institucemi obou entit a distriktu Brčko.280 

Co se týče hospodářství, Bosna a Hercegovina je stále v počáteční fázi rozvoje 
fungující tržní ekonomiky. Znepokojivé jsou zejména výrazné státní zásahy a slabě rozvinutý 
soukromý sektor. Nezaměstnanost je na velmi vysokých hodnotách, a to převážně u mladých 
lidí (tamtéž). 
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280 Tamtéž. 
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3.6   Kosovo  
 

 Rozloha: 10 887 km2. 

 Obyvatelstvo: 1 870 981 (Albánci 92,9 %, Bosňáci 1,6 %, Srbové 1,5 %281). 

 Náboženství: muslimové 95,6 %, katolíci 2,2 %, pravoslavní 1,5 %. 

 GDP – per capita (PPP): 9 570 USD.282 
 
 Kosovo je vzhledem ke svému problematickému mezinárodnímu uznání v nejméně 
pokročilé fázi přístupového procesu. Od vyhlášení nezávislosti na Srbsku dosud uznalo vznik 
nového státu na západním Balkáně pouze 23 z 28 členských států EU, celosvětově se jedná  
o 108 z celkových 193 členů Organizace spojených národů. Počet zemí, které odmítají 
nezávislost Kosova, tedy není vůbec zanedbatelný. Pětice států283 v rámci EU, které Kosovo 
neuznávají, ovšem představuje pro možné budoucí členství tohoto státu zásadní překážku, 
neboť ratifikace přístupové smlouvy v parlamentech jednotlivých zemí je stěžejní součástí 
procesu přistoupení. 
 Stejně jako ve většině států regionu byla první spolupráce s EU založena na 
postkonfliktní rekonstrukci a stabilizaci. V roce 2002 byl v Kosovu zaveden Monitorovací 
mechanismus procesu stabilizace a přidružení (STM)284 pro podporu dialogu mezi EU  
a kosovskými orgány. Dále se EU sporadicky angažovala i v rámci státní unie Srbsko a Černá 
Hora, kde bylo Kosovo definováno rezolucí Rady bezpečnosti. Po vyhlášení nezávislosti se EU 
v Kosovu výrazněji angažuje prostřednictvím policejní a civilní mise EULEX285, která je 
založená na rezoluci 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Cílem této mise je 
mimo jiné také podpora konstruktivního dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a podpora 
stabilní situace na západním Balkáně.286 
 I přes problematické uznání nezávislosti je Kosovo považováno za potenciální 
kandidátský stát a je zapojeno do SAP. Po roce 2008 nadále pokračovaly zasedání v rámci 
STM, které představovaly první kroky k plnění unijních kritérií. První Progress Report, který 
vydala Komise v říjnu 2009, nebyl pro Kosovo příliš lichotivý. Přetrvávaly velké nedostatky 
v oblasti právního státu (zejména korupce a organizovaný zločin), administrativní kapacity či 
ochrany práv menšin (zejména Srbů).287 

Po jednostranném vyhlášení nezávislosti 17. února 2008 Bělehrad nadále odmítal 
jakoukoliv spolupráci s Prištinou a ani doposud neuznal odtržení tohoto území. Neochota ke 

                                                 
281 Poměr Srbů k celkové populaci je pravděpodobně podreprezentován vzhledem k vyloučení severního Kosova 
ze sčítání lidu v roce 2011. 
Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook [cit. 2016-02-29].  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/). 
282 International Monetary Fund (2016). International Monetary Fund‘s Data [cit. 2016-03-15].  
http://www.imf.org/external/data.htm. 
283 Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Řecko a Kypr. 
284 Stabilisation Tracking Mechanism. 
285 The European Union Rule of Law Mission in Kosovo. Jedná se o nejpočetnější, nejnákladnější  
a pravděpodobně nejambicióznější zahraniční misi EU. Hlavním cílem mise je asistence a podpora kosovské 
vlády v oblasti prosazování právního státu se zvláštním zaměřením na policii a oblast justice. Sídlo mise je  
v Prištině a roční rozpočet činí 90 milionů euro. 
286 EULEX Kosovo (2016). About EULEX [cit. 2016-02-29]. http://www.eulex-kosovo.eu/. 
287 European Commission (2009). Kosovo 2009 Report [cit. 2016-03-15].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/ks_rapport_2009_en.pdf. 
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vzájemným kompromisům tedy znemožňovala jakýkoli pokrok v případném vyjednávání  
o členství v EU. Určitý příslib pro budoucí normalizaci vztahů však představovalo uzavření tzv. 
Bruselské dohody v dubnu 2013. Obě strany se v rámci této dohody zaručily, že nebudou 
navzájem blokovat přístupový proces druhého státu. Zároveň byla zaručena poměrně vysoká 
míra autonomie pro oblasti v Kosovu s většinovou srbskou populací.288 Tato dohoda 
představuje výrazný pokrok ve vzájemných vztazích obou zemí, stejně jako příslib pro 
budoucí perspektivu evropské integrace. 
 V říjnu 2012 Komise uveřejnila zprávu ohledně budoucího uzavření SAD. V této 
zprávě Komise uvedla, že neexistují žádné legální překážky k podepsání SAD, neboť vnější 
suverenita není podmínkou. Byly také zmíněny klíčové oblasti, ve kterých bylo zapotřebí 
dalších reforem. Konkrétně se jednalo o zásady právního státu, veřejnou správu, ochranu 
menšin a obchodní politiku.289 Ve výroční zprávě z roku 2013 Komise ocenila kooperaci s misí 
EULEX, a to především v oblasti korupce a organizovaného zločinu.290 Vzhledem 
k zmíněnému pokroku a především pak díky částečné normalizaci vztahů s Bělehradem došlo 
27. října 2015 k podepsání SAD mezi EU a Kosovem. Unie si od této smlouvy slibuje 
především obnovení evropské perspektivy pro Kosovo a stabilizaci zdejší politické scény.291 
 Prozatím poslední zpráva Evropského parlamentu z února 2016 upozornila na 
důležitost evropské perspektivy pro udržení tempa dosavadních reforem v oblasti právního 
státu a ekonomiky. Místopředsedkyně Evropského parlamentu Ulrike Junacek mimo jiné 
vyzvala Kosovo k vyřešení vnitropolitické krize292, která sužuje zemi již od října 2015, přičemž 
kladla důraz na konstruktivní dialog mezi vládou a opozicí. Neuznání nezávislosti pěti státy 
EU poté označila za zásadní překážku pro větší angažování EU v oblastech boje proti korupci 
a organizovanému zločinu, neboť tento stav mimo jiné znemožňuje účast v agentuře 
Europol.293 Evropský parlament také vyzval ke schválení vízové liberalizace, neboť Kosovo 
zůstává poslední zemí západního Balkánu, jejíž občané nemají povolený bezvízový styk s EU. 
Ve zprávě byly opět zdůrazněny klíčové oblasti pro přístupový proces Kosova. Jedná se 
zejména o stabilní ekonomiku a dodržování zásad právního státu (svoboda médií, boj proti 
korupci a organizovanému zločinu). Zdůrazněna byla také nutná spolupráce vlády s misí 
EULEX a rozvíjení konstruktivního dialogu mezi Prištinou a Bělehradem.294 

                                                 
288 BBC (2014). European Union Enlargement: The Next Seven [cit. 2016-03-15]. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-11283616. 
289 European Commission (2012). COM(2012) 602 final [cit. 2016-03-15]. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_feasibility_2012_en.pdf. 
290 European Commission (2013). Kosovo 2013 Report [cit. 2016-03-15].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/ks_rapport_2013.pdf. 
291 Reuters (2015). European Union to Sign Pre-Membership Accord with Kosovo [cit. 2016-03-15].   
http://www.reuters.com/article/us-eu-kosovo-diplomacy-idUSKCN0SE28U20151020. 
292 Od října 2015 bojkotuje kosovská opozice zasedání parlamentu. Hlavním impulsem bylo podepsání 
bilaterálních dohod se Srbskem a s Černou Horou. Smlouva se Srbskem zahrnovala uznání větší autonomie pro 
obce s většinově srbským obyvatelstvem. Dohoda s Černou Horou byla zaměřena na demarkaci hranic mezi 
oběma státy. Obě dohody byly pro opozici zcela nepřijatelné. 
Balkan Insight (2016). Kosovo Crisis Meeting Fails to End Political Impasse [cit. 2016-03-15].  
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-president-meeting-sees-no-solution-to-the-crisis-02-08-
2016. 
293 European Union Reporter (2016). Kosovo European Union Perspective [cit. 2016-03-15].  
https://www.eureporter.co/frontpage/2016/02/05/kosovo-eu-perspective-crucial-for-reform-momentum-in-
kosovo/. 
294 Tamtéž. 
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4.  Komparace jednotlivých případů 
 
Jednotlivé proměnné komparace vycházejí jednak z Kodaňských kritérií a jednak 

z konceptu integrační kapacity, který jsme představili v teoretické části práce. Právě 
Kodaňská kritéria tvoří značnou část vnější integrační kapacity, a tudíž budou oba koncepty 
vhodně kombinovány tak, aby v sobě zahrnuly co možná nejširší ucelený soubor 
proměnných.  

Předpokládáme, že níže zmíněné nezávislé proměnné mají kauzální vliv na integrační 
kapacitu a následně i na perspektivu členství kandidátských státu a potenciálních kandidátů. 
Je však zapotřebí zdůraznit, že neexistuje ucelená teorie, která by potvrzovala kauzální vliv 
integrační kapacity na rozšiřování. Koncept rozšiřování lze na rozdíl od zmíněné kapacity 
snadno změřit v závislosti na fázi přístupového procesu, oproti tomu je integrační kapacita 
poměrně abstraktním pojmem. Vzhledem k tomu, že jsou závislé proměnné založeny na 
Kodaňských kritériích a dalších nezbytných podmínkách přístupového procesu, je však tento 
koncept pro analýzu rozšiřování zcela relevantní. 

Pro účely komparace tedy budeme předpokládat, že pozitivní výsledky v rámci 
jednotlivých nezávislých proměnných mají vliv na maximalizaci integrační kapacity. 
Rozšiřování či prohloubení integrace s EU (jakožto závislá proměnná) pak bude definováno 
jako projev vysoké integrační kapacity. Jednotlivé proměnné se zároveň mohou navzájem 
ovlivňovat. To znamená, že například reformy v oblasti právního státu mohou příznivě 
působit na ekonomickou situaci, přičemž ekonomický rozvoj s sebou přináší zároveň 
potenciál stabilizace zemí regionu. 

 
Nezávislé proměnné  
 

 Vnitřní integrační kapacita. 
o Podpora rozšiřování v rámci EU. 
o Vliv rozšíření na fungování EU. 

 Vnější integrační kapacita. 
o Politická kritéria. 
o Ekonomická kritéria. 
o Převzetí acquis communautaire. 
o Podpora veřejnosti v daném nečlenském státě. 
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4.1   Podpora rozšiřování v rámci Unie 
 
Jak již bylo zmíněno v kapitole týkající se současného stavu integrace, politika 

rozšiřování se v členských státech EU v posledních několika letech netěší příliš vysoké 
podpoře. Svou roli sehrála především krize eurozóny a většinově přijímaný názor, že je 
zapotřebí nejprve vyřešit problémy v rámci Unie (Brexit, uprchlická krize) a až poté případně 
přijmout další členské státy.  

Rozšíření v roce 2004 bylo, co se týče podpory veřejnosti, přijato poměrně bez 
problémů, a to i přesto, že občané EU neměli dostatečné množství informací. Po rozšíření 
v roce 2007 se však v některých starých členských státech295 (EU15) objevila nespokojenost 
s posledními dvěma etapami, které podle mnohých Unii spíše oslabily. Tento stav se 
následně projevil i v postoji veřejnosti těchto zemí k případnému budoucímu rozšíření. Na 
celkové podpoře se však mnoho nezměnilo, neboť nové členské státy (EU13) svým převážně 
pozitivním přístupem k rozšiřování tento rozdíl de facto smazaly. Poměrně výrazný pokles 
podpory u států EU13 v posledních deseti letech se však společně s poklesem v zemích EU15 
značně projevil v celkovém vnímání politiky rozšiřování.296 

V souvislosti s předešlými etapami rozšiřování nebyl názor veřejnosti v členských 
státech zásadní podmínkou přijetí kandidátského státu. Vliv členských státu se omezoval 
pouze na ratifikaci v národních parlamentech a v názoru na rozšiřování převládal shovívavý 
konsenzus297. Na tomto formálním postupu se nic nezměnilo, ačkoli některé členské státy 
(Francie a Rakousko) již projevily zájem o konání referenda v případě přistoupení nových 
zemí. Vzhledem k probíhající krizi EU však byla otázka budoucího směřování značně 
zpolitizována a rozšiřování se stalo vděčným politickým tématem i v rámci národních 
parlamentů jednotlivých členských států. Z toho důvodu se stala podpora veřejnosti 
v členských státech jedním ze zásadních předpokladů pro začlenění dalších států.298 

Na grafu je na první pohled patrná postupná proměna veřejného mínění ohledně 
případného budoucího rozšíření EU. Zlomový byl rok 2009, ve kterém poprvé začal převládat 
nesouhlas s dalším rozšiřováním. V roce 2012 se proti vstupu nových členských zemí poprvé 
vyslovila nadpoloviční většina obyvatel členských států. Prozatím poslední výsledky 
průzkumu veřejného mínění Eurobarometeru z listopadu 2015 ukazují na další mírný pokles 
podpory.299 Zajímavým aspektem je značně rozdílná podpora v rámci jednotlivých členských 
států. Zatímco země eurozóny patří mezi odpůrce a průměrná podpora rozšiřování se na jaře 
2015 pohybovala okolo 35 % (54 % proti), státy mimo eurozónu vykazují výrazně vyšší 
podporu 49 % (38 % proti).  V případě starých členských států (EU15) a nových členských 
států (EU13) je tento rozdíl ještě markantnější a staré členské státy jsou proti rozšiřování 
zpravidla nadpoloviční většinou obyvatel300. Průměrná míra souhlasu starých členských států 

                                                 
295 Zejména v Belgii, Francii, Lucembursku, Německu a Rakousku (MAXCAP 2014: 8). 
296 Toshkov, D., Kortenska, E., Dimitrova, A., Fagan, A. (2014): The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses  
of Public Opinion on EU Enlargement in Review , MAXCAP Working Paper Series, No. 02, April 2014, p. 7-9, 12. 
http://www.maxcap-project.eu/system/files/maxcap_wp_02.pdf. 
297 Výjimkou bylo pouze referendum ve Francii v roce 1972, které se týkalo přistoupení Dánska, Irska, Norska  
a Spojeného Království.  
298 Tamtéž. 
299 European Commission. Eurobarometer. [cit. 2016-03-18]. 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD 
300 Státy s nejnižší podporou pro rozšiřování jsou Rakousko (22 %), Německo (26 %) a Francie (27 %). Nejvyšší 
podpora je naopak zaznamenána v Rumunsku (73 %), Litvě (64 %), Maltě (63 %) a Chorvatsku (61 %). 
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je přitom pouhých 34%, zatímco u nových členských států je ochota rozšiřovat hranice EU o 
poznání vyšší – 53 %. Tento rozdíl však není záležitostí posledních několika let, ale jde o 
dlouhodobý trend, který zároveň kopíruje postupné snižování podpory u naprosté většiny 
států. Česká republika jakožto nový členský stát se tomuto trendu vymyká, neboť pouhých 
31% občanů souhlasí s dalším rozšiřováním. To je méně nežli průměr EU15 i průměr 
Eurozóny a ČR je tak jediným státem z EU13, který se řadí mezi největší odpůrce rozšiřování. 
Zároveň ČR zaznamenala největší meziroční (listopad 2014 – listopad 2015) propad podpory 
rozšiřování z celé EU – celých 11 procentních bodů. 
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Ilustrace: Podpora rozšiřování v rámci EU. 

Zdroj: Standard Eurobarometer 59-84. 
 

Průzkumy Eurobarometeru, ze kterých jsme čerpali, mají samozřejmě řadu slabin. 
V rámci zkoumaného období se rozšiřování zaměřovalo na odlišné země a informovanost  
o této politice není ani doposud na příliš vysoké úrovni. Veřejné mínění navíc ovlivňovala 
řada faktorů od geografické polohy, vztahy s konkrétními zeměmi až po momentální 
vnitropolitickou situaci a postoj k EU301. I přesto je však zřejmé, že se podpora pro 
rozšiřování během posledních deseti let snížila v rámci všech zemí EU. 

Podpora rozšiřování jakožto obecného procesu tedy není pro potenciální členské 
státy nijak povzbudivá. V případě podpory perspektivy členství pro jednotlivé státy 
západního Balkánu je však situace ještě výrazně horší. Prozatím poslední průzkum 
Eurobarometeru (Standard Eurobarometer 66), který se věnoval otázce podpory jednotlivých 
kandidátských států (a potenciálních kandidátů) pochází z roku 2006. Zatímco podpora pro 

                                                                                                                                                         
European Commission. Eurobarometer. [cit. 2016-03-18]. 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD. 
301 Tomuto tématu se blíže věnuje studie MAXCAP „The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public 
Opinion on European Union Enlargement in Review“. 
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případné členství Švýcarska, Norska a Islandu se pohybovala mezi 67 % až 77 %, v případě 
zemí západního Balkánu302 se jednalo o výrazně nižší hodnoty mezi 26 % (Albánie) až 46 % 
(Chorvatsko). Průzkum veřejného mínění v Rakousku303 (tedy v zemi s tradičně nejnižší 
podporou rozšiřování) z roku 2013 ukázal, že podpora perspektivy členství pro země 
západního Balkánu v posledních několika letech ještě výrazněji poklesla, a to i s přihlédnutím 
k dlouhodobě nízké podpoře v rakouské společnosti. Nejpříznivějšího výsledků dosáhla 
Makedonie, ač se jednalo o pouhých 28 %, Černá Hora společně s Bosnou a Hercegovinou 
zaznamenaly podporu 26 %, Srbsko 24 %, Albánie 20 % a Kosovo 19%. Nejhorší výsledek 
zaregistrovalo Turecko s 15 %.304  
 
4.2   Vliv rozšíření na fungování Unie 

 
Druhá proměnná v rámci komparace je svým vlivem na rozšiřování poměrně 

marginální, neboť přistoupení zemí západního Balkánu, jejichž populace není nijak vysoká, 
nepředstavuje zásadní zátěž pro integrační kapacitu Unie (na rozdíl například od Turecka). 
Nelze tedy očekávat, že by relativně malé balkánské státy měly zásadní vliv a efektivitu 
fungování institucí EU a na proces rozhodování. 

V tomto ohledu by byl například případný vstup Černé Hory s populací necelých 650 
tisíc obyvatel méně komplikovaný a EU by relativně malou ekonomiku dokázala snáze 
integrovat nežli například téměř desetkrát početnější Srbsko či Turecko se 75 miliony 
obyvatel. Integrační kapacita je tedy v tomto aspektu pro země západního Balkánu poměrně 
příznivá, zejména pak pro menší státy v čele se zmíněnou Černou Horou. Případný vstup 
Srbska by mohl být problematičtější nejen vzhledem k relativní velikosti země, ale také kvůli 
vztahu s Kosovem, neboť je otázkou, jak by Srbsko jako členská země reagovalo na případné 
budoucí snahy tohoto státu o vstup do EU. Podobně by mohlo dojít i k snížení efektivity 
rozhodování v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, převážně pak ve spojitosti 
k současné rozpínavosti Ruské federace. Srbsko, které s Ruskou federací pojí historické 
vazby, pravoslavná víra a neochota uznat nezávislost Kosova, je v tomto ohledu 
problematickým státem. Jakkoli jde spíše o emocionální pouto (ekonomicky se Srbsko 
orientuje výrazně na západ), a jakkoli současná vláda prosazuje vstup do EU jako svoji 
prioritu v zahraniční politice, proruské tendence ve společnosti jsou poměrně výrazné, což se 
projevilo zejména odmítáním sankcí EU namířených proti Ruské federaci či společným 
vojenským cvičením ze září 2015.305 
 S problematikou vlivu rozšíření na fungování EU souvisí také případná větší míra 
diferenciace členství. Přistoupení zemí západního Balkánu by pravděpodobně ještě více 
prohloubilo rozdíly v rámci Unie. Stejně jako v minulosti by došlo k nastavení dočasných 
přechodných období pro nové kandidátské státy a podobně by se postupovalo i v případě 

                                                 
302 Největší podporu zaznamenalo Chorvatsko (46 %), které převýšilo dokonce i Bulharsko (42 %) s Rumunskem 
(38 %), které vstoupily do Unie rok poté, co se anketa konala. V případě ostatních zemí západního Balkánu se 
podpora pohybovala mezi 37 % a 32 %. Výjimkou byla Albánie s pouhými 26 % jakožto nejhůře hodnocená 
země. Podpora tureckého členství byla 30 %.  
303 Průzkum provedla rakouská nevládní platforma The Austrian Society for European Policy (ÖGfE). 
304 EurActiv (2013). Appetite for European Union Enlargement Hits all Time Low [cit. 2016-03-18]. 
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/appetite-for-eu-enlargement-hits-all-time-low/. 
305 Balkan Insight (2015). Serbian Military Drill With Russia Annoys European Union [cit. 2016-03-18]. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-opposes-to-serbia-s-military-drills-with-russia-08-18-2015-1 
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členství v Schengenu či měnové unii, do nichž by se nové členské státy zapojily až po splnění 
daných podmínek (Maastrichtská kritéria apod.). 
 
4.3   Politická kritéria 
 
 Schopnost plnění politických kritérií v rámci Kodaňských kritérií je stěžejní součástí 
přístupového procesu s jednotlivými kandidátskými zeměmi, stejně jako s potenciálními 
kandidáty. V rámci komparace jednotlivých případů se tedy jedná o zásadní proměnnou, 
která výrazně ovlivňuje potenciál jednotlivých zemí pro případné začlenění do EU. Zároveň 
jde však o oblast, ve které vykazují všechny státy regionu značné nedostatky. 
 Politická kritéria komparace budou dále rozdělena na 3 podkategorie: a) zásady 
demokracie a právního státu, b) lidská práva a ochrana menšin a c) regionální spolupráce. 
Poslední zmíněné kritérium regionální spolupráce bylo začleněno do strategie rozšiřování až 
v souvislosti se zapojením zemí západního Balkánu do SAP, a to především z důvodu zajištění 
regionální stability, která byla na počátku 20. století stále poměrně křehká. Zmíněné tři 
podkategorie de facto vycházejí z hlavních oblastí strategie rozšiřování z listopadu 2015.306 
 
4.3.1  Zásady demokracie a právního státu 
 
 Oblast právního státu je stěžejní hodnotou, na které je založen přístupový proces. 
Nejedná se pouze o základní princip demokracie, ale také o zásadní podmínku stabilní  
a funkční ekonomiky. Posílení právního státu zůstává nadále hlavní výzvou pro většinu zemí 
západního Balkánu. Největší problém v této oblasti představuje vysoká míra korupce  
a organizovaného zločinu, stejně jako omezená nezávislost justice. Podle think tanku 
Evropského parlamentu je právě korupce v zemích západního Balkánu jednou z největších 
překážek případné integrace do EU, přičemž pokrok v této oblasti zůstává nadále poměrně 
omezený.307 Problém spočívá především v tom, že většina reforem v této oblasti byla sice 
formálně zanesena do legislativy, nicméně doposud nedošlo k jejich efektivní implementaci 
do praxe. Nedostatky v oblasti právního státu se v posledním roce projevily zejména 
v Makedonii v souvislosti s nedávnou aférou s odposlechy (květen 2015). Pro vyhodnocení 
úrovně demokratizace v jednotlivých zemích západního Balkánu využijeme zejména data z 
komparativní studie Nations in Transit od Freedom House. 

                                                 
306 European Commission (2015). EU Enlargement Strategy 2015 [cit. 2016-03-18]. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf. 
307 European Parliament Think Tank (2015). Corruption — Still a Major Problem in Several Western Balkan 
Countries [cit. 2016-03-18].  
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)557025. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jiří Dědič, Potenciál dalšího rozšiřování Evropské unie – Západní Balkán (2016_D_04) 

 
73 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tabulka: Hodnocení demokratizace a právního státu. 
 

 Albánie Bosna  
a 

Hercegovina 

Černá Hora Kosovo Makedonie Srbsko 

Volební 
proces 

4,00 3,25 3,50 4,75 3,50 3,25 

Občanská 
společnost 

3,00 3,50 2,75 3,75 3,50 2,25 

Nezávislost 
médií 

4,00 4,75 4,50 5,50 5,00 4,25 

Vláda 
 

4,50 5,75 4,25 5,50 4,25 3,75 

Místní 
samospráva 

3,50 4,75 3,25 4,75 3,75 3,50 

Nezávislost 
justice 

4,75 4,50 4,00 5,75 4,25 4,50 

Korupce 5,25 4,75 5,00 6,00 4,25 4,25 

Celková 
úroveň 

demokracie 

4,14 4,46 3,89 5,14 4,07 3,68 

 
Zdroj: Freedom House: Nations in Transit 2015.308 

 
Poznámka: Hodnocení je založeno na stupnici od 1 do 7, přičemž nižší číslo 

představuje vyšší úroveň demokratizace. 
 
 Jak vyplývá ze studie Freedom House, v rámci všech naměřených hodnot vykazuje 
Kosovo jednoznačně nejhorší výsledky. Srbsko vyniká v celkové úrovni demokratizace, ovšem 
nezávislost justice je spíše průměrná.  

Problematika vysoké míry korupce je společná pro všechny země regionu, přičemž 
nejvyšších hodnot v tomto ohledu dosahuje Kosovo, Albánie, ale také Černá hora, jakožto 
současný lídr mezi kandidátskými státy. Korupce v Černé Hoře představuje dlouhodobý 
problém a vzhledem k aktuální fázi přístupového procesu ho nelze jen tak přehlížet. Otázku 
vysoké míry korupce zohlednila i Evropská komise, přičemž upozornila na možnost 
zpomalení přístupového procesu, pokud nedojde v nejbližší době k výraznému zlepšení 
situace. Zdůrazněna byla především potřeba zřízení antikorupční agentury k 1. lednu 2016.309 

Co se týče nezávislosti médií, alarmující je zejména vysoká závislost makedonských 
médií na finanční podpoře vlády, což se projevuje v jejich vysoké politizaci a ztrátě 
důvěryhodnosti. Jedná se navíc o trend posledních deseti let, neboť na počátku přístupového 
procesu byla tato situace výrazně lepší. Podobně nepříznivý je v Makedonii také stav 
občanské společnosti. 

Celková úroveň demokratizace v jednotlivých zemích západního Balkánu do velké 
míry koresponduje s daným stádiem přístupového procesu u jednotlivých zemí. Kosovo, 

                                                 
308 Freedom House (2015). Nations in Transit [cit. 2016-03-20].  
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2015#.Vw08hVSLTIU. 
309 European Commission (2015). Montenegro 2015 Report [cit. 2016-03-02].  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_montenegro.pdf. 
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které jako jediný stát regionu prozatím ani nepodalo žádost o členství, vykazuje zároveň 
nejhorší výsledky v rámci kritérií demokratizace a právního státu. Poté následuje Bosna 
a Hercegovina jakožto potenciální kandidát, který podal v únoru 2016 žádost o členství. Další 
dva státy jsou již kandidáty na členství – Albánie a Makedonie. Pouze v případě Srbska  
a Černé hory hodnocení Freedom House neodpovídá dosaženému pokroku v přístupových 
jednáních (Černá Hora již otevřela 22 kapitol acquis na rozdíl od 2 v případě Srbska). 

 

 
Ilustrace: Vývoj indexu demokratizace podle Freedom House. 

 
Zdroj: Freedom House: Nations in Transit. 

 
 Z předchozího grafu, který znázorňuje vývoj indexu demokratizace, je patrné, že  
u Makedonie, Albánie a Bosny a Hercegoviny došlo ke znatelnému zhoršení. Oproti tomu 
Srbsko společně Černou Horou udržují poměrně stabilní hodnoty tohoto indexu. I přes mírné 
zlepšení v posledních letech je Kosovo v tomto ohledu stále nejproblematičtější zemí. 
 
4.3.2   Lidská práva a ochrana menšin 
 
 Základní lidská práva představují zcela zásadní hodnoty EU a jedná se o nezbytnou 
součást přístupového procesu. Tyto zásady jsou do velké míry zaneseny do legislativy 
kandidátských zemí a potenciálních kandidátu, je nicméně zapotřebí dalšího úsilí, aby byla 
tato práva plně implementována v praxi.310 
 Zásadní otázkou v této oblasti je svoboda projevu a nezávislost médií. Tuto 
problematiku jsme zmínily již v předchozí podkapitole týkající se právního státu v souvislosti 
s Makedonií, kde převládá silné napojení mediální sféry na politiku. Ani v ostatních zemích 

                                                 
310 European Commission (2015). EU Enlargement Strategy 2015 [cit. 2016-03-18]. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf. 
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regionu však není situace nijak příznivá a objevují se četné případy zastrašování novinářů či 
autocenzury.311 
 Co se týče ochrany práv menšin, problematický je především přístup k romské 
menšině v regionu či diskriminace na základě sexuální orientace. Dále je také zapotřebí 
podpořit rovnoprávnost žen ve společnosti. Aby bylo možné tyto změny úspěšně zavézt do 
praxe, je nutné vytvoření efektivnějšího institucionálního rámce pro ochranu základních 
práv, zejména pak posílení pozice ombudsmana a podpora nevládních organizací.312 
 S ohledem na heterogenní skladbu obyvatelstva ve většině zemí západního Balkánu, 
jsou vztahy mezi jednotlivými etniky v rámci států regionu poměrně zásadním předpokladem 
stability. Nacionalistické tendence, které z velké části zapříčinily ničivé konflikty v 90. letech, 
jsou do jisté míry přítomny i v současnosti a je nepravděpodobné, že by vzájemná 
nevraživost byla v nejbližší budoucnosti zcela zapomenuta. V tomto ohledu je nicméně 
nezbytné, aby EU usilovala o příznivé vztahy nejen mezi jednotlivými státy regionu, ale i mezi 
etnickými skupinami uvnitř států. 

Černá Hora se v 90. letech (tedy jako součást SRJ) vyhnula jakýmkoliv vážnějším 
mezietnickým konfliktů. Národnostní otázka začala být hojně skloňována až v souvislosti 
s referendem o nezávislosti v roce 2006. V současnosti jsou vztahy Černohorců a Albánců na 
dobré úrovni, i přesto však mnozí Srbové vnímají hegemonii dlouhodobě dominantní strany 
DPS spíše negativně, neboť se tato strana musí vymezovat vůči nejsilnější opoziční straně 
SNP, která reprezentuje zájmy Srbů v Černé Hoře.313 Přestože Černohorci představují pouze 
asi 45 % populace, zůstávají mezietnické vztahy v Černé Hoře na poměrně dobré úrovni i po 
zisku nezávislosti, a to i vzhledem k převládajícímu pravoslaví u početné srbské menšiny. 
Rozdíly mezi dvěma nejpočetnějšími etniky (Černohorci a Srbové) v ČH jsou navíc spíše 
formální a příslušnost k určité národnosti je často pouze vyjádřením politického postoje.314 
 V rámci regionu vykazuje Albánie poměrně homogenní strukturu obyvatelstva, ačkoli, 
co se týče náboženství, představují muslimové pouze mírnou většinu (56,7 %). V případě 
tohoto státu navíc hraje významnou roli absence většího konfliktu v 90. letech. Mezietnické 
vztahy v Srbsku jsou komplikovány především vztahem k albánské menšině na jihu země, 
která do určité části zůstala přítomna i po dotržení Kosova. V případě Kosova je situace 
obdobná, ačkoli již byly podniknuty kroky k zvýšení autonomie pro většinově Srbské oblasti 
na severu Kosova.  Výraznější komplikaci pro přístupový proces však představují spíše 
bilaterální vztahy mezi Kosovem a Srbskem (viz následující podkapitola).  

Přetrvávající mezietnické rozpory mezi Srby, Chorvaty a Bosňáky společně  
s nacionalistickými tendencemi v rámci jednotlivých entit federace jsou nadále jednou 
z největších překážek v přístupovém procesu Bosny a Hercegoviny. Na této situaci se výrazně 
podepsala především válka v Bosně a ani více než 20 let po Daytonu není situace zdaleka 
příznivá. Ve dvou entitách jsou oddělené politické systémy a často se bosenští Chorvati či 
Srbové identifikují spíše s Chorvatskem a Srbskem nežli s občanstvím Bosny a Hercegoviny. 
Usmíření v rámci bosenské společnosti je stále během na dlouhou trať a bude záviset 

                                                 
311 Tamtéž. 
312 Tamtéž. 
313 Morrison, K. (2009). Montenegro: A Modern History. London: I. B. Tauris, p. 223. 
314 Šístek, F., Dimitrovová, B. (2003). National Minorities in Montenegro after the Break-up of Yugoslavia. In: 
Bieber, F. (ed.), Montenegro in Transition. Problems of Statehood and Identity. Baden-Baden: Nomos, p. 159. 
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především na politické vůli nacionalistických lídrů jednotlivých stran, aby došlo ke změně, 
která by urychlila dosavadní tempo integrace do EU.315 
 V Makedonii je otázka soužití komunit Albánců a Makedonců zcela zásadní a z velké 
části je tato problematika řešena v ORD. Podle Přemysla Rosůlka však v letech následujících 
po přijetí dohody nedošlo k výraznějšímu zlepšení situace, neboť obě strany doposud vnímají 
implementaci dohody jako hru s nulovým součtem, přičemž Albánci požadují zisk dalších 
práv, zatímco Makedonci se stále nechtějí vzdát svého výsadního postavení ve prospěch 
Albánců.316 Komise tedy doporučila další rozvoj spolupráce mezi těmito komunitami a řešení 
tzv. albánské otázky se stalo jedním z důležitých kritérií přístupového procesu. Již konflikt v 
roce 2001 výrazně ovlivnil vnitropolitickou a makroekonomickou stabilitu země, a tím 
i postup v rámci SAP. I v současnosti jsou vztahy mezi dvěma nejpočetnějšími etniky 
poměrně křehké. Jakékoliv další výrazné zhoršení vztahů mezi Albánci a Makedonci by tedy 
mělo pravděpodobně výrazný vliv na průběh integrace do EU. 
 
4.3.3 Regionální spolupráce a vztahy se zeměmi regionu 
 
 Co se týče regionální kooperace, zůstává pro státy západního Balkánu nadále stěžejní 
spolupráce v rámci Berlínského procesu a s ním související Deklarace týkající se vyřešení 
bilaterálních sporů (viz podkapitola 3.1.1 Berlínský proces). Problematické otázky, které jsou 
z velké části pozůstatkem neklidného období rozpadu Jugoslávie, komplikují vzájemné vztahy 
mezi zeměmi regionu i do současnosti. V rámci zmíněné deklarace bylo tedy stanoveno, že 
by tyto spory neměly sloužit pro politické záměry jednotlivých států a blokovat tak jejich 
přístupový proces. 
 Deklarace o řešení bilaterálních sporů však neřeší spory mezi státy regionu  
a sousedními zeměmi, tedy členskými státy EU. Na nejproblematičtější otázku, která 
dlouhodobě brzdí přístupový proces s Makedonií, se tedy tato deklarace nevztahuje. Právě 
spor Makedonie s Řeckem o oficiální název státu je dlouhodobě nejzávažnějším případem, 
kdy se bilaterální spor projevil v celkovém zablokování přístupového procesu. Ačkoli se již 
objevily pokusy o vyřešení tohoto sporu, dosud nebylo dosaženo žádného přijatelného 
kompromisu 
 V případě Srbska je problematický vztah s Kosovem samozřejmě také klíčovou 
otázkou a normalizace diplomatických styků mezi Bělehradem a Prištinou je stěžejní 
podmínkou přístupového procesu. Právě příslib pokroku v přístupovém procesu je zásadní 
pobídkou pro postupné zlepšování vztahů. Příkladem byla například Bruselská dohoda pod 
záštitou EU z roku 2013, v rámci které sice Srbsko neuznalo nezávislost Kosova, ale souhlasilo 
na spolupráci, která by umožnila Kosovu vystupovat ve větší míře jako suverénní stát. 
K dalšímu pokroku došlo v srpnu 2015, kdy byla přijata série dohod v klíčových oblastech.317 

                                                 
315 Pozovi I. (2014). Inter-ethnic Relations in Post-war Bosnia and Hezegovina, p. 2  RIEAS [cit. 2016-03-20].  
http://www.academia.edu/7796456/inter-ethnic_relations_in_post-war_bosnia_and_herzegovina. 
316 Rosůlek, P. (2011). Macedonia in 2011 – on the Way towards Stabilization or before the New ‘Grand’ 
Agreement? In Risteska, M., Daskalovski, Z. (eds.), One Decade after the Ohrid Framework Agreement: Lessons 
(to be) Learned from the Macedonian Experience. Skopje: Friedrich Ebert Stiftung and Center for Research and 
Policy Making, p. 83. 
317 Byla například zaručena vyšší autonomie pro Srby žijící na severu Kosova a Kosovo získalo vlastní 
mezinárodní předvolbu. Podle srbského premiéra Vučiće se jednalo o zásadní mezník, který odstranil překážky 
na cestě do Unie. Podle kosovského ministra zahraničí se jednalo dokonce o částečné uznání nezávislosti ze 
strany Srbska. 
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Ačkoli tedy došlo v posledních několika letech ke znatelnému urovnání vzájemných 
vztahů, Srbsko nadále odmítá uznat kosovskou nezávislost a podle srbské ústavy je 
Autonomní oblast Kosovo a Metohije stále nedílnou součástí Srbska. Tento postoj se projevil 
například odporem srbské vlády k plánovanému členství Kosova v UNESCO. Jakkoli dosud 
nejsou vzájemné vztahy obou zemí zdaleka příznivé, v procesu stabilizace se výrazně 
projevila nezpochybnitelná role EU. Podle eurokomisaře Hahna je však dosavadní dialog 
pouze „prvním krokem“ a EU nehodlá přijmout stát, který je v konfliktu se svým sousedem. 
Dosavadní pokrok je nicméně dostačující k zahájení přístupových jednání a otevření prvních 
kapitol acquis. Současný postoj srbské vlády k případnému uznání nezávislosti je však 
jednoznačně odmítavý. 
 Černá Hora nemá na rozdíl od výše zmíněných zemí žádné zásadní bilaterální spory  
a dlouhodobě sehrává konstruktivní roli v rámci regionální kooperace. Dohody o vymezení 
hranic s Kosovem a Bosnou ze srpna 2015 jsou příkladem snahy Černé Hory o nalezení 
vzájemně přijatelných řešení. Podobně i Albánie působí aktivně v regionální spolupráci  
a udržuje dobré vztahy se sousedními státy. Stejně tak ani Bosna a Hercegovina nemá žádné 
významnější bilaterální spory a podpis dohody o vymezení hranic s Černou Horou byl dalším 
pozitivním krokem k normalizaci vztahů v regionu.318 
 
4.4  Ekonomická kritéria 

 
Následkem ekonomické krize zahájila EU více direktivní přístup k hospodářské politice 

členských států. Nové koordinační mechanizmy se promítly i do přístupového procesu se 
zeměmi západního Balkánu, a tedy i ve zvýšeném důrazu na plnění ekonomických kritérií. 
Míra angažovanosti EU v této oblasti se zároveň výrazně odvíjí od fáze integračního procesu 
v jednotlivých zemích. 
 Na grafu můžeme pozorovat, že všechny země regionu vykazují v posledních deseti 
letech postupný mírný růst HDP, a to i vzhledem k průměru EU28. Největšímu 
ekonomickému rozvoji se těšila především Černá Hora krátce po vyhlášení nezávislosti v roce 
2006319. Po mírném propadu ekonomiky v letech 2009 a 2012 se země vymanila z recese  
a v současnosti vykazuje stabilní růst. HDP na obyvatele v roce 2014 představoval 41 % 
průměru EU 28, což odpovídá stavu v Bulharsku v roce 2007, kdy vstoupilo do EU.  

Makroekonomická situace všech zemí západního Balkánu je tedy v posledních 
několika letech poměrně stabilní, přičemž meziroční růst HDP se pohybuje okolo 1 až 3 % 
u většiny států regionu. Výjimku tvořilo v posledních třech letech pouze Srbsko, které v roce 
2014 zaznamenalo meziroční pokles -1,8 % HDP (v roce 2015 byl však opět zaznamenán 
nárůst o 1,2 %). O poznání lepší výsledky pak zaznamenala Černá Hora společně s Makedonií 
s hodnotami růstu HDP okolo 4 % v roce 2015.320 

 

                                                                                                                                                         
BBC (2015). Kosovo and Serbia Sign 'Landmark' Agreements [cit. 2016-03-20].  
http://www.bbc.com/news/world-europe-34059497). 
318 European Commission (2015). EU Enlargement Strategy 2015, p. 19-26. [cit. 2016-03-18]. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf. 
319 Velkou měrou k tomu přispěly poměrně vysoké přímé zahraniční investice. 
320 Trading Economics. [cit. 2016-03-22]. http://www.tradingeconomics.com/. 
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Ilustrace: HDP per capita v PPS (EU28 = 100 %).   Zdroj: Eurostat.321 

 
 Jakkoli je celková makroekonomická situace v regionu obecně příznivá a země se 
postupně zotavují z krize, všechny země západního Balkánu nadále čelí strukturálním  
a sociálním problémům v ekonomice. Jde zejména o vysokou míru nezaměstnanosti, která 
představuje zásadní problém prakticky ve všech státech regionu. Málo rozvinutá 
infrastruktura a vzdělávací systém spolu s vysokou mírou korupce také výrazně ovlivňují 
příliv nezbytných přímých zahraničních investic. Průmyslový sektor zůstává ve většině zemí 
poměrně zanedbaný. Vzhledem k výše zmíněným podmínkám a nedostatku pracovních pozic 
v některých zemích pak představují remitance značný podíl HDP – 11 % v Kosovu a 12,6 % 
v Bosně.322 
 Vysoká míra nezaměstnanosti představuje pro země západního Balkánu jeden 
z největších nedostatků v rámci ekonomických kritérií. Nejvíce ohroženou skupinou jsou 
v tomto ohledu především mladí lidé. Nejvyšších hodnot dosahuje nezaměstnanost v Kosovu 
(35,3 %). Hned druhou nejhorší hodnotu však vykazuje Makedonie s 28 %, což může být 
vzhledem k pokročilejší fázi přístupového procesu značně problematické. Podobně je na tom 
Bosna a Hercegovina s 27,6 %. U Černé Hory a Srbska, jakožto zemí, které jsou 
v nejpokročilejší fázi přístupového procesu je nezaměstnaná téměř pětina populace323. 
V rámci regionu je v Albánii míra nezaměstnanosti nejnižší, i přesto je tato hodnota velmi 
vysoká – 17,5 %.324 

                                                 
321 Eurostat. [cit. 2016-03-22]. http://ec.europa.eu/eurostat. 
Enlargement Countries. Eurostat. [cit. 2016-05-10].  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enlargement_countries_-_population_statistics 
Poznámka: V případě Kosova Eurostat nevede statistiky HDP na hlavu v paritě kupní síly 
322 European Commission (2015). EU Enlargement Strategy 2015, p. 7-8 [cit. 2016-03-18]. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf. 
323 Konkrétně 18 % v Černé Hoře a 18,9 % v Srbsku. 
324 Eurostat. [cit. 2016-03-22]. http://ec.europa.eu/eurostat. 
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 Hodnocení Komise v rámci zpráv o pokroku je zaměřeno především na fungování 
tržní ekonomiky a na schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními silami v rámci 
Unie. Černá Hora a Srbsko byly v ekonomických kritériích hodnoceny jako „mírně 
připravené“325. Podobně byla hodnocena i Makedonie, ovšem s tím rozdílem, že v hodnocení 
rozvoje tržní ekonomiky vykazovala dobrou úroveň přípravy, a to překvapivě i navzdory 
velmi vysoké nezaměstnanosti. O něco hůře než výše zmíněné státy byla hodnocena Albánie, 
a to především kvůli nízké konkurenceschopnosti. Jak Bosna a Hercegovina, tak i Kosovo se 
podle Komise nacházejí v rané fázi rozvoje tržní ekonomiky. 
 
4.5  Převzetí acquis communautaire 
 
 Postup v rámci sjednocování domácí legislativy s acquis je sledován v rámci  
33 kapitol pouze pro oficiální kandidátské státy. V případě Bosny a Hercegoviny a Kosova je 
počet oblastí omezen na jednotlivé části tzv. evropských standardů. Značná část kapitol 
acquis výrazně souvisí s plněním politických kritérií, a proto se této problematice budeme 
věnovat spíše okrajově a omezíme se pouze na celkový pokrok ve sjednocování. 
 

Kosovo*

Bosna a Hercegovina*

Albánie

Makedonie

Srbsko

Černá Hora 1

1

5

4

4

1

3

15

24

24

20

5

3

10

2

2

4

13

13

7

2

3

4

Důkladná příprava Dobrá úroveň přípravy Mírná připravenost

Určitá úroveň přípravy Raná fáze

 
Ilustrace: Sjednocení legislativy s acquis.  Vlastní zpracování autora. 

 
Jak lze vyčíst z předchozího grafu, Černá Hora, Srbsko a Makedonie jsou v podobné 

fázi harmonizace, přičemž Makedonie možná trochu překvapivě vykazuje nejlepší výsledky, 
ačkoli s ní doposud nebyla zahájena přístupová jednání (veto Rady kvůli sporu s Řeckem). 
Svou roli v tomto případě sehrála délka přístupového procesu.326 V současnosti je však 
pokrok Makedonie v rámci jednotlivých kapitol acquis mírně omezen, což je mimo jiné 
ovlivněno nízkou administrativní kapacitou a málo efektivní implementací. Oproti tomu 
Srbsko učinilo v posledních několika letech v oblasti harmonizace výraznější pokrok, 

                                                 
325 Moderately prepared. 
326 Makedonie je kandidátskou zemí od prosince 2005. 
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problematické nicméně zůstávají kapitoly zaměřené na oblast právního státu (kap. 23 a 24). 
V případě Černé hory přetrvává problém s nízkou administrativní kapacitou. 

Albánie, jakožto nová kandidátská země poměrně zaostává za ostatními kandidáty 
z regionu, přičemž je výrazně omezena nízkou administrativní kapacitou a problematickou 
implementací acquis. Pokud jde o přijímání tzv. evropských standardů v Kosovu a v Bosně  
a Hercegovině, obě země jsou prozatím v počáteční fázi.  

K otevření některých kapitol došlo prozatím u dvou zemí regionu. V případě Černé 
Hory bylo již otevřeno 22 kapitol acquis, přičemž dvě z nich již byly úspěšně uzavřeny. 
V případě Srbska byly prozatím pouze dvě kapitoly otevřeny (včetně jedné speciální, týkající 
se vztahů s Kosovem).  
 
4.6   Podpora veřejnosti v daném nečlenském státě 
 

 
Ilustrace: Podpora členství ve státech západního Balkánu.   

 
Zdroj: Balkan Barometer 2015. 

 
 Podpora členství v samotných kandidátských státech je zásadním předpokladem pro 
začlenění do EU, neboť doposud byl ve většině případů vstup nového státu podmíněn 
referendem (výjimkou nebylo ani Chorvatsko). Jak můžeme pozorovat na předešlém grafu, 
podpora členství se v jednotlivých státech západního Balkánu značně liší, přičemž se do jisté 
míry potvrzuje pravidlo, že čím blíže je daná země ke vstupu do EU, tím více klesá podpora 
veřejnosti (tzv. předčasný euroskepticismus). Kosovo společně s Albánií tedy vykazují 
suverénně nejvyšší podporu. Výjimkou z tohoto pravidla je nicméně Bosna a Hercegovina, ve 
které hraje navíc výraznou roli rozkol mezi dvěma entitami ohledně integrace do EU (viz 
níže). Podpora členství se navíc v průběhu přístupového procesu výrazně proměňuje (viz 
následující graf) a je ovlivňována řadou různých faktorů. 
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Ilustrace: Vývoj podpory v kandidátských zemích.327 

 
Zdroj: Balkan Gallup Monitor 2010 (2006-2010), Eurobarometer 76-84 (2012-2015). 

 
 Předchozí graf poukazuje na postupný pokles podpory u kandidátských států, které 

jsou v nejpokročilejší fázi přístupového procesu. Jakkoli se zdá být tento trend 
problematický, nemusí předznamenávat ohrožení přístupového procesu na západním 
Balkáně, neboť v podobné situaci bylo i Chorvatsko v roce 2010, kdy pouhých 25 % občanů 
označilo případné členství za „výhodné“. Pouhé tři roky poté schválilo Chorvatsko členství 
v EU v referendu s většinou 66,3 %. Velká část populace (okolo 30-40 %) navíc zastává 
neutrální postoj (tedy že členství nepřinese žádné zvláštní výhody ani nevýhody. Počet 
jednoznačných odpůrců integrace do EU se tedy pohybuje maximálně okolo čtvrtiny 
populace. 

 V Černé Hoře, na rozdíl od ostatních zemí regionu, v letech 2008 až 2010 podpora 
veřejnosti pro členství v EU stoupala (podle průzkumu Gallup). Od roku 2011 ovšem nastává 
postupný pokles až do roku 2013.328 Loňský rok představoval další mírné snížení podpory 
členství. 

                                                 
327 Procenta označují poměr respondentů, kteří označili členství v Evropské unii za pozitivní. Vzhledem k odlišné 
metodologii vykazuje tento průzkum rozdílné výsledky oproti průzkumu 
Data Eurobarometeru jsou o něco optimističtější vzhledem k případné perspektivě členství, nicméně pořadí 
zemí dle jejich preferencí zůstává stejné. Kvůli chybějícím statistikám nejsou začleněny potenciální kandidátské 
státy  
a nový kandidát – Albánie.  
Balkan Barometer 2015. 
328 Toshkov, D., Kortenska, E., Dimitrova, A., Fagan, A. (2014): The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of 
Public Opinion on European Union Enlargement in Review, p. 18. 
MAXCAP Working Paper Series, No. 2, April 2014. 
http://www.maxcap-project.eu/system/files/maxcap_wp_02.pdf. 
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 Počet lidí, kteří označili případné členství Srbska za „výhodné“ se v letech 2006 až 
2011 výrazně snížil (z 61 % na 36 %).329 Podobné hodnoty naměřil i Srbský úřad pro 
evropskou integraci (SEIO)330. Jak ukázal průzkum SEIO v prosinci 2012, tak podle mnohých 
srbských občanů (47 %) byla hlavním důvodem pro zpomalené tempo integrace „politika 
neustálého vydírání a nastavování podmínek Evropskou Unií“.331 Právě otázky spojené  
s kooperací s ICTY či normalizací vztahů s Kosovem značně ovlivňovaly vztahy s EU  
a neustále kladení dalších podmínek v důsledku poškozovalo vnímání integrace mezi 
srbskými občany. Pokrok v přístupovém procesu a zahájení přístupových jednání se však 
pozitivně projevily i na veřejném mínění a prozatím poslední průzkum veřejného mínění SEIO 
z ledna 2016 byl o něco více nakloněn perspektivě členství v EU. V otázce týkající se 
případného referenda o vstupu se pro členství v EU vyslovilo celkem 48 % srbských občanů, 
28 % bylo proti a 15 % by se referenda neúčastnilo (9 % dotázaných neví). V otázce 
výhodnosti členství, jíž se týkaly i výše zmíněné předchozí průzkumy, označilo 30 % občanů 
případné členství jako výhodné, 29 % jako nevýhodné a 41 % jako neutrální. Podpora 
reforem spojených s členstvím je na vysoké úrovni (73 %) stejně jako podpora dialogu mezi 
Bělehradem a Prištinou (66 %).332 I přes tento pozitivní vývoj v posledních letech zůstává 
Srbsko nadále pravděpodobně nejskeptičtější zemí regionu vzhledem k případnému členství 
v EU. 

 Makedonie zaznamenává dlouhodobý pokles podpory již od roku 2006, ale vzhledem 
k tomu, že na počátku se podpora pohybovala okolo 76 %, je makedonská veřejnost stále 
poměrně nakloněna potenciálnímu členství (v regionu v tomto ohledu zaujímá třetí místo po 
Kosovu a Albánii). Pokles podpory podle některých odborníků souvisí s nástupem vládní 
strany VMRO-DPMNE k moci v roce 2006. Právě tato strana dlouhodobě odmítá přijetí 
jakéhokoliv kompromisu ohledně sporu s Řeckem o název státu. Oddalování přístupových 
rozhovorů a celkové zastavení procesu souvisí právě s výše zmíněným sporem a tento stav se 
projevil i v klesající podpoře členství. Mnozí odborníci se domnívají, že podpora členství opět 
poroste, pokud bude s Řeckem nelezen kompromis.333 

 Albánie je jedinou současnou kandidátskou zemí, která je zcela jednoznačně 
nakloněna případnému členství v EU. V roce 2015 označilo 84 % Albánců případné členství za 
„výhodné“, přičemž tato podpora je dlouhodobě stabilní na rozdíl od ostatních států regionu. 

 Situace v Bosně a Hercegovině je komplikovanější vzhledem k rozdílné podpoře ve 
dvou entitách. Zatímco ve Federaci Bosny a Hercegoviny se podpora po roce 2006 
pohybovala okolo 70 %, v Republice srbské byla tato hodnota nižší o 10 až 20 procentních 
bodů. Rozdíl mezi jednotlivými entitami byl zapříčiněn především snahou EU o centralizaci 
vládnutí (což Republika srbská odmítala) a požadavky EU týkající se Srbska (zejména 
spolupráce s ICTY). V roce 2008 došlo k poklesu podpory v obou entitách vlivem ústavní 

                                                 
329 Gallup (2010). Balkan Monitor 2010 [cit. 2016-03-22]. http://www.esiweb.org/enlargement/wp-
content/uploads/2009/02/2010_Summary_of_Findings.pdf. 
330 Serbian European Integration Office. 
331 SEIO. Public Opinion Poll [cit. 2016-03-22]. 
http://www.seio.gov.rs/documents/national-documents.223.html. 
332 European Western Balkans (2016). 48% of Serbian Citizens in Favor of Joining the European Union [cit. 2016-
03-25]. http://europeanwesternbalkans.com/2016/02/01/48-of-serbian-citizens-in-favor-of-joining-the-eu/. 
333 Toshkov, D., Kortenska, E., Dimitrova, A., Fagan, A. (2014): The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses 
of Public Opinion on European Union Enlargement in Review, p. 17-18. 
MAXCAP Working Paper Series, No. 02, April 2014. 
http://www.maxcap-project.eu/system/files/maxcap_wp_02.pdf. 
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krize, po vyřešení této otázky a podepsání SAD dochází opět k návratu k hodnotě okolo  
70 %.334 V posledních letech došlo k dalšímu výraznému poklesu podpory a Bosna  
a Hercegovina se stala zemí s druhou nejnižší podporou členství v regionu, přičemž v této 
otázce nadále přetrvává značný rozkol mezi oběma entitami.  

 Unie je pro Kosovo zásadním partnerem, a to především v rámci stabilizace po 
vyhlášení nezávislosti a normalizace vztahů s Bělehradem, kde Unie působí jako prostředník. 
Podpora případného začlenění do EU je nejvyšší v regionu a dlouhodobě se pohybuje okolo 
90 %. Důvodem pro takto vysokou podporu je možná právě předpoklad, že pět členských 
zemí EU (případně i Srbsko) bude do budoucna více nakloněno případnému uznání kosovské 
nezávislosti, pokud by Kosovo vážně usilovalo o členství.335 

 Na závěr kapitoly o veřejném mínění v zemích západního Balkánu zařazujeme graf 
týkající se data očekávaného přijetí do EU. Otázka v tomto případě zněla: „Kdy očekáváte 
vstup vaší země do EU?“ Výpovědní hodnota tohoto průzkumu sice není příliš vysoká, ale na 
druhou stranu v jistém smyslu odráží nálady ve společnosti a obecné vnímání integrace do 
EU. 

Albánie je i navzdory relativně menšímu pokroku v SAP překvapivě nejvíce 
eurooptimistickou zemí, neboť více než polovina dotázaných občanů věří, že se země stane 
členem EU do roku 2020 (průzkum pochází z první poloviny roku 2015, což předcházelo 
prohlášení Komise o odložení dalšího rozšiřování v nejbližších pěti letech). Nejvíce skeptické 
je v tomto ohledu Srbsko společně s Bosnou a Hercegovinou. 
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Ilustrace: Očekávané datum přijetí do EU. 

Zdroj: Balkan Barometer 2015. 

                                                 
334 Tamtéž. 
335 Tamtéž. 
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Závěr 
  

Region západního Balkánu je v současnosti prioritní oblastí pro budoucí rozšiřování 
EU. Ačkoli EU nadále udržuje proces integrace nových členů v chodu, nelze se zbavit dojmu, 
že politika rozšiřování již nezastává výsadní pozici jak v rámci unijních institucí, tak  
u jednotlivých členských států.  

Samotný proces rozšiřování prošel v poslední dekádě řadou změn, které ho učinily 
výrazně komplexnějším a náročnějším. Veškerá kritéria jsou velice pečlivě sledována a již 
není přípustné, aby země před samotným stupem nesplňovala některé podmínky, jak se 
stalo například v případě neplnění zásad právního státu při vstupu Bulharska a Rumunska. EU 
tedy přestala aplikovat politiku shovívavého konsenzu, jak tomu bylo například v případě 
etap rozšíření v letech 2004 a 2007, a namísto toho zaujala nekompromisní postoj 
charakterizovaný vysokým důrazem na plnění stanovených kritérií. S přihlédnutím ke 
zpomalenému procesu rozšiřování a dalším problémům v rámci EU vydal Jean-Claude 
Juncker v červenci 2014 prohlášení, ve kterém mimo jiné zdůraznil, že v následujících pěti 
letech nedojde k žádnému dalšímu rozšíření. De facto se jednalo o pragmatické vyhodnocení 
současného stavu, které však může mít v důsledku nepříznivý vliv na reformní proces 
kandidátských zemí související se vstupem do EU. 
 Výše zmíněný stav se logicky projevil i v rámci přístupového procesu jednotlivých 
zemí. Ačkoli všechny země regionu deklarují perspektivu členství v EU jako svojí strategickou 
prioritu v zahraniční politice, je patrné, že u některých zemí došlo vlivem postupného 
navyšování požadavků a prodlužování přístupového procesu ke zpomalení reformního 
procesu a omezení pokroku v implementaci acquis. Typickým příkladem tohoto vývoje je 
například Makedonie, která vlivem oddalování zahájení přístupových jednání postupně ztrácí 
motivaci pro další pokrok v rámci přístupového procesu. 
 Doznívající krize eurozóny, konflikt na Ukrajině, Brexit a probíhající uprchlická krize 
způsobily, že se politika rozšiřování ocitla na okraji zájmu. Vlivem zdrženlivého postoje EU 
zároveň došlo ke značnému omezení integrační kapacity EU. Současný stav je tedy v mnoha 
ohledech bezprecedentní. Vztah mezi EU a kandidátskými státy je charakterizován 
vzájemnou nedůvěrou, neboť země regionu nemají dostatečné záruky, které by jim do 
budoucna zajistily členství. Pouhá perspektiva již není dostačující, nepůsobí příliš věrohodně 
a nestačí k tomu, aby došlo k opětovnému oživení integračního procesu.  

Přístupový proces i samotná perspektiva členství slouží na západním Balkáně 
dlouhodobě jako stabilizační faktor. Pokud by v nejbližší době nedošlo k výraznému oživení 
tohoto procesu, je možné, že by veškerá snaha o stabilizaci regionu od 90. let přišla vniveč. 
Zapojení západního Balkánu do EU či alespoň opětovné obnovení dosavadního úsilí by tedy 
mělo být prioritou nejen pro jednotlivé kandidátské země regionu, ale i pro samotnou EU. 
Problém však samozřejmě nespočívá pouze v postoji EU, ale i v samotných státech regionu, 
které v mnohých případech nepostupují v rámci plnění unijních kritérii tak rychle, jak se 
očekávalo 

Perspektiva členství je tedy pro všechny státy regionu poměrně nejistá. Největší 
problém představuje nedostatečná implementace reforem v oblasti právního státu. Rozvoj 
regionu je navíc dlouhodobě omezován všudypřítomnou korupcí, vysokou nezaměstnaností  
a výrazným podílem šedé ekonomiky. Určitý příslib do budoucna představuje přijetí nového 
systému zpráv o pokroku a schválení dlouhodobější strategie rozšiřování. 
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Černá Hora jako dlouhodobý premiant přístupového procesu na západním Balkáně 
zůstává i nadále hlavním kandidátem na členství v EU. Za to vděčí především relativní 
ekonomické stabilitě, absenci významnějších územních sporů a dlouhodobě deklarovanému 
proevropskému postoji. I přesto však došlo v posledních několika letech k relativnímu 
zpomalení reformního procesu, zejména pak v oblasti právního státu. Komise také 
dlouhodobě upozorňuje na vysokou míru korupce, která zůstává zásadní překážkou 
přístupového procesu.  Rok 2016 ukáže, zdali Černá Hora naváže na výrazný pokrok, který 
zaznamenala po získání samostatnosti v roce 2006. V průběhu letošního roku bude totiž 
probíhat stěžejní vyjednávání o vstupu do Severoatlantické aliance a zároveň se v říjnu 
budou konat parlamentní volby. Pokud vše proběhne bez komplikací a dojde k oživení tempa 
přístupového procesu, je velmi pravděpodobné, že Černá Hora bude hlavním kandidátem na 
členství i v následujících letech. 

Srbsko učinilo v posledních třech letech výrazný pokrok v přístupovém procesu, a to 
zejména díky postupné normalizaci vztahů z Kosovem po podepsání Bruselské dohody 
v dubnu 2013. I přesto však vztahy Bělehradu s Prištinou zůstávají poměrně komplikované  
a Srbsko nadále odmítá oficiálně uznat nezávislost Kosova. Podobně jako u většiny států 
regionu je zásadním problémem oblast právního státu a vysoká míra korupce. Zmíněný spor 
s Kosovem však bude pravděpodobně i do budoucna nejkomplikovanější otázkou 
přístupového procesu. Výhodou Srbska v přístupovém procesu může být to, že představuje 
důležitého aktéra v regionu.  

Přístupový proces s Makedonií je již 10 let zablokován vlivem bilaterálního sporu  
s Řeckem o oficiální název země. Jakmile se začalo schylovat k možnému vzájemnému 
kompromisu, zemi zasáhla vnitropolitická krize, která nadále zablokovala další vyjednávání 
s EU až do předčasných voleb v červnu 2016. Makedonie se tedy v současnosti nachází 
v krizovém období, které je navíc ještě komplikováno tím, že je tato země tranzitní zemí přes 
kterou prochází tzv. západobalkánská trasa. Podobně jako ostatní země regionu se  
i Makedonie potýká s vysokou mírou korupce. Z dřívějšího nadějného adepta na členství se 
tak v posledních letech stal pouze dlouhodobý žadatel, který postupně ztrácí motivaci 
k dalšímu zavádění reforem v přístupovém procesu. Předčasné volby v červnu 2016 ukáží, 
zdali se Makedonie dokáže vymanit z této krize. 

Albánie je nejnovějším kandidátským státem a ze všech čtyř kandidátů z regionu 
západního Balkánu se nachází v nejméně pokročilé fázi přístupového procesu. Překážku 
v přístupovém procesu představuje nedostatečná implementace reforem zejména v oblasti 
právního státu (korupce, organizovaný zločin a ochrana lidských práv) a následky 
vnitropolitické krize z let 2010 a 2011. Výhodou pro Albánii může být absence bilaterálních 
sporů či členství v Severoatlantické alianci (od 1. dubna 2009). 

Jak Bosna a Hercegovina, tak i Kosovo jsou v počáteční fázi přístupového procesu  
a obě země jsou pouze potenciálními kandidáty na členství. Bosna se nachází v mírně 
pokročilejší fázi, neboť v únoru 2016 již podala žádost o členství. I přes relativní pokrok 
v posledních dvou letech však velký počet problematických otázek znemožňuje další pokrok 
v přístupovém procesu. V případě Kosova jsou značné nedostatky v oblasti právního státu 
společně s nepříznivou politickou a ekonomickou situací doplněny o problematické uznání 
nezávislosti. 

U většiny zkoumaných zemí se prokázal zásadní vliv vnitropolitické situace na 
přístupový proces. Zatímco vláda Černé Hory a Srbska je dlouhodobě proevropsky 
orientovaná, v případě Makedonie je postoj vládní strany VMRO-DPMNE k evropské 
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integraci spíše zdrženlivý (strana odmítá kompromisní název země), což se nepochybně 
projevilo i do samotného přístupového procesu. Současná vnitropolitická krize v Makedonii 
navíc způsobila dočasné zmrazení tohoto procesu. Za podobný případ lze označit i krizi 
v Albánii. Nestabilní politická situace v Bosně a Hercegovině a Kosovu jen potvrzuje 
významný vliv tohoto faktoru na rozšiřování EU. 

Příznivé vzájemné vztahy mezi státy regionu jsou důsledkem konfliktů v 90. letech 
zcela zásadní podmínkou přístupového procesu. V srpnu 2015 na Summitu západního 
Balkánu dokonce došlo k podepsání Deklarace týkající se vyřešení bilaterálních sporů. Mezi 
nejzávažnější spory, které ovlivňují vzájemné vztahy mezi státy regionu, patří spor 
Makedonie s Řeckem o název státu a vztahy Bělehradu s Prištinou. V obou případech je pak 
vliv na přístupový proces nezpochybnitelný (viz Hypotéza č. 1). 

Vnitropolitickou situaci a vzájemné vztahy mezi státy regionu lze tak označit za hlavní 
proměnné ovlivňující odlišný průběh přístupového procesu zemí západního Balkánu. 
Problematika korupce a dodržování zásad právního státu se ve větší či menší míře objevuje 
v rámci všech států regionu, a tudíž nejde o stěžejní faktory, které by měly zásadní vliv na 
různé tempo integrace. 

 
Hypotéza č. 1, týkající se Černé Hory, jakožto favorita rozšiřování, se ukázala být 

pravdivá, neboť absence teritoriálních sporů a významných vnitrostátních předělů se výrazně 
promítá do přístupového procesu (viz případ Makedonie).  

Problematické vztahy Srbska a Kosova představují na první pohled větší překážku 
v porovnání s makedonským sporem o název země, ani to však nezabránilo zahájení 
přístupových rozhovorů díky postupné normalizaci vztahů mezi Bělehradem a Prištinou. Tuto 
hypotézu lze tedy jednoznačně potvrdit pouze v případě, jde-li o bilaterální spor s členským 
státem EU. Je však také otázkou, nakolik výrazně se projeví vztahy Srbska s Kosovem 
v pokročilejší fázi přístupového procesu, neboť právě vzájemná spolupráce je jedním z kritérií 
pro vstup do EU.  

Hypotéza č. 2 předpokládala, že za současným zpomalením či dokonce zastavením 
procesu rozšiřování stojí především slabá vůle členských států a institucí EU k dalšímu 
rozšiřování a samotný pokrok kandidátských států nemá velký vliv. Důvodem zmíněného 
nepříznivého stavu pro další rozšiřování je pak především nedávná finanční krize a dluhová 
krize eurozóny, situace na Ukrajině, Brexit a probíhající uprchlická krize. Je vcelku 
pochopitelné, že se EU zaměřuje na otázky, které jsou naléhavější pro její budoucí fungování. 
Nelze tedy rozhodně říci, že by EU nějakým způsobem znemožňovala integraci nových 
členských států. Současný postoj Unie jednoduše pouze reflektuje aktuální priority  
a pragmaticky vyhodnocuje možnosti zemí západního Balkánu pro případné začlenění do EU. 

Kritéria přístupového procesu jsou v současnosti nejnáročnější v celé historii 
rozšiřování a v případě západního Balkánu byla rozšířena například o regionální spolupráci. 
Tento proces se tak stal pro kandidátské země velmi komplikovaným a časově náročným. 
Společně s nejistou perspektivou členství se tedy v některých zemích regionu projevuje tzv. 
předčasný euroskepticismus či únava z rozšiřování, kdy jednotlivé vlády v rámci regionu 
postupně upouštějí od reformních snah a zaměřují se na jiné oblasti, které jim na rozdíl od 
nejistého procesu integrace mohou v dohledné době zvýšit volební preference. Nejvýrazněji 
se tento jev projevuje v Makedonii, kde došlo vlivem odkládání přístupových jednání 
k výraznému zpomalení tempa přístupového procesu. 
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Postoj institucí EU k dalšímu rozšiřování nepředstavuje výraznou překážku. Komise je 
i přes proklamované odložení dalšího kola rozšíření tradičně hlavním hybatelem další 
integrace. Problém však představuje mezivládní rozhodování v rámci Rady, kde se výrazně 
projevují postoje jednotlivých členských států. Právě veto Rady EU má zásadní vliv na 
odkládání přístupových rozhovorů s Makedonií. Vliv členských států na zpomalení procesu 
rozšiřování se prozatím omezoval výhradně na zmíněný řecko-makedonský spor. Vzhledem 
ke klesající podpoře pro rozšiřování v členských státech se však mohou tyto tendence objevit 
i v jiných státech EU. Příkladem, který může předznamenat budoucí vývoj, byl i případ 
nizozemského referenda o asociační dohodě s Ukrajinou z počátku dubna 2016. 

Nelze však jednoznačně říci, že by byl současný postoj EU zásadní překážkou, která by 
bránila dalšímu rozšiřování. Vývoj přístupového ve většině zemí regionu není zdaleka ideální. 
I v případě, že vyloučíme blokování vlivem bilaterálních sporů, tak všechny země regionu 
vykazují značné nedostatky zejména v oblasti právního státu. Politika rozšiřování EU 
a přístupový proces jednotlivých kandidátských států se navíc jistým způsobem navzájem 
ovlivňují a tvoří tak spojené nádoby. Další zvyšování množství podmínek či odložení pokroku 
v rámci přístupového procesu se následně často promítá i v omezení reformních snah 
v rámci kandidátských států, což v důsledku nadále snižuje motivaci EU k dalšímu rozšiřování. 

Samotný přístup EU tedy v současné době není zásadním nedostatkem procesu 
rozšiřování. Hlavní problém představuje především současný systém rozšiřování, který není 
v mnoha ohledech vyhovující a pro některé státy s určitými nevyřešenými otázkami 
(Makedonie, Srbsko a otázka Kosova) je zcela nevhodný. Důsledkem tohoto přístupu je 
snížení podpory rozšiřování jak v rámci EU, tak v rámci kandidátských států a ustrnutí této 
politiky na mrtvém bodě. Pro úspěšné dokončení integračního procesu na západním Balkáně 
bude tedy nezbytné určitým způsobem modifikovat dosavadní mechanismus přístupového 
procesu. 
 Druhá hypotéza se tedy zcela nepotvrdila, neboť vliv členských států a institucí EU 
nemá v současnosti zásadní vliv na celkovou integraci na západním Balkáně. Role EU se 
nicméně projevuje zprostředkovaně skrze systém rozšiřování, který v současné podobě není 
pro region západního Balkánu v žádném případě vyhovující. 
 Třetí hypotéza předpokládala, že bude do budoucna na region západního Balkánu 
aplikován více diferenciovaný přístup k integraci (neúčast na některých oblastech integrace) 
nebo budou některé země dokonce preferovat odlišné směřování integrace, které nebude 
založeno na členství v EU. Vzhledem k tomu, že se jedná o nastínění budoucího vývoje, nelze 
tuto domněnku zcela jednoznačně ověřit, nicméně s přihlédnutím k posledním etapám 
rozšíření je velmi pravděpodobné, že budou i případné nové státy tohoto regionu na určitou 
dobu vyloučeny z některých oblastí integrace (např. Schengenský prostor), jak tomu je 
doposud i v případě Bulharska, Rumunska a Chorvatska. 
 Co se týče zcela odlišného směřování zemí západního Balkánu mimo integraci do EU, 
je jakákoli alternativní koncepce omezena většinou pouze na rozvíjení užších bilaterálních 
vztahů s třetími zeměmi. Integrace do EU zůstává i nadále zahraničněpolitickou prioritou pro 
všechny země regionu a alespoň na oficiální úrovni se žádné odlišně směřování této politiky 
neočekává. Dokonce i Srbsko, které je tradičně ideově napojeno na Ruskou federaci, 
prohlašuje integraci do EU jako jedinou alternativu budoucího vývoje. Tato část hypotézy se 
tedy nepotvrdila, neboť ani v nejbližší době se neočekává, že by se země západního Balkánu 
zcela odvrátily od přístupového procesu. Vzhledem k současnému stavu integrace však ani 
tato možnost není do budoucna zcela vyloučena. 
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 Proces rozšiřování na západním Balkáně nadále pokračuje i přes nepříznivý vývoj 
posledních několika let. Všechny státy regionu čeká na cestě do EU ještě mnoho překážek, 
přičemž samotné členství je vzhledem k mnoha okolnostem stále poměrně nejisté. Je tedy 
na kandidátských státech, aby i přes nejistou perspektivu nepolevovaly v reformním úsilí 
a do určité míry i obnovily tempo přístupového procesu. Zároveň by však bylo příhodné, aby 
EU určitým způsobem ujistila země západního Balkánu, že nadále podporuje jejich 
budoucnost v rámci společného integračního projektu. 


