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V březnu 2020 představila Evropská komise sdělení Posílení procesu přistoupení – Přesvědčivá perspektiva EU 
pro západní Balkán, jehož cílem bylo zvýšit účinnost a dynamiku procesu přistoupení zemí západního Balkánu 
do EU a zajistit jeho předvídatelnost a důvěryhodnost. Tato tzv. revidovaná metodika procesu rozšíření rovněž 
stanovila zásady pozitivní a negativní podmíněnosti. Pozitivní podmíněnost spočívá v užší integraci přistupující 
země s EU a v možnosti získat větší objem finančních prostředků a investic dostupných pro tuto zemi v případě 
splnění i jen dílčích podmínek. Negativní podmíněnost znamená naopak  otevření již uzavřených kapitol či snížení 
poskytnutých finančních prostředků, pokud dojde v dané zemi ke stagnaci či zhoršení plnění stanovených 
podmínek. 

V květnu 2021 se Rada dohodla, že se tato metodika uplatní na přístupová jednání s Černou Horou (započatá 
v roce 2012) a Srbskem (započatá v roce 2014). Společně se sdělením Evropské komise o politice rozšíření EU 
pro rok 2020, ve kterém byl zhodnocen pokrok zemí západního Balkánu a Turecka v procesu přistoupení k EU za 
uplynulý rok, byl přijat hospodářský a investiční plán, jehož cílem bylo urychlit a podpořit hospodářský růst 
a potřebné reformy. 

Stav přístupového procesu byl naposledy zhodnocen Evropskou komisí v říjnu 2021 ve sdělení o politice rozšíření 
EU pro rok 2021. V dokumentu Komise připomněla podporu regionu ze strany EU v obnově po pandemii 
covidu-19 a přijetí nařízení o nástroji předvstupní pomoci (NPP III), které umožní zahájit provádění 
hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán. Komise rovněž konstatovala, že zpoždění oficiálního 
zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií má negativní dopad na důvěryhodnost EU. 

Doposud poslední přístupové konference na ministerské úrovni s Černou Horou a Srbskem proběhly v prosinci 
2021. V případě Černé Hory bylo konstatováno, že z celkového počtu 35 kapitol jednání bylo otevřeno 33 kapitol, 
z nichž 3 byly předběžně uzavřeny. Na přístupové konferenci se Srbskem byl otevřen čtvrtý tematický okruh pro 
jednání, který zahrnuje čtyři kapitoly. Celkově tak bylo v případě Srbska otevřeno k jednání 22 kapitol, z nichž 2 
byly předběžně uzavřeny. V červenci 2022 proběhly na základě rozhodnutí Rady EU z března 2020 první 
přístupové konference s Albánií a Severní Makedonií s tím, že delegace vyzvaly Evropskou komisi k pokračování 
posuzování stavu připravenosti obou zemí, tak aby mohla být zahájena jednání v konkrétních oblastech.  

Dne 23. června 2022 proběhlo setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu, na kterém kromě 
jiného proběhla diskuse o souladu zahraniční politiky zemí západního Balkánu se SZBP EU, omezování vlivu Ruska 
v regionu či posílení konektivity a energetické bezpečnosti v regionu. Vedoucí představitelé EU zopakovali 
podporu integrace zemí západního Balkánu do EU a s představiteli zemí západního Balkánu zvážili možnosti, jak 
pokročit v procesu integrace. 

Délka a vleklost procesu integrace zemí západního Balkánu a Turecka do EU (viz tabulka níže) mohou mít 
za důsledek pocit nenaplněných očekávání a stále se vzdalujícího cíle vstupu do EU1.  

  

                                                           
1 Viz očekávání respondentů západobalkánských zemí týkající se časového horizontu vstupu jejich země do EU na Public 
Opinion Poll in the Western Balkans on the EU Integration. Europeanwesternbalkans.com [online], European Western 
Balkans 8/11/2021 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: https://europeanwesternbalkans.com/2021/11/08/public-opinion-poll-
in-the-western-balkans-on-the-eu-integration/ 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0660&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0660&from=CS
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-10/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1529&from=CS


 

        www.parleu2022.cz   3 
 

 

Tabulka: Přehled termínů žádostí zemí západního Balkánu a Turecka o členství v EU a aktuální stav procesu 
přistoupení 

Stát Rok žádosti o členství v EU Aktuální stav v procesu přistoupení 

Turecko 1987  Přístupová jednání de facto zmrazena 

Severní Makedonie 2004 Přístupová jednání zahájena v červenci 2022 

Černá Hora 2008 
Otevřeno 33 kapitol přístupových jednání; 
3 kapitoly předběžně uzavřeny 

Albánie 2009 Přístupová jednání zahájena v červenci 2022 

Srbsko 2009 
Otevřeno 22 kapitol přístupových jednání; 
2 kapitoly předběžně uzavřeny 

Bosna a Hercegovina 2016 Potenciální kandidátská země 

Kosovo2 -  
Záměr požádat o členství v EU země oznámila 
v roce 2021 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Žádost Ukrajiny, Moldavska a Gruzie o členství v EU v únoru, resp. v březnu 2022 a uznání kandidátského statusu 
pro Ukrajinu a Moldavsko již v červnu 2022 tak znovu otevřely debatu o procesu rozšiřování EU, jeho efektivitě, 
důvěryhodnosti a možnostech dalšího vývoje. Přestože je rozhodnutí udělit kandidátský status Ukrajině 
a Moldavsku obecně považováno především za politický signál vyslaný s vědomím, že ruská agrese na Ukrajině 
byla mimo jiné reakcí na evropské aspirace této země, a urychlení samotného přístupového procesu není 
v případě těchto zemí plánováno3, vyvstala otázka, zda přístupový proces nových kandidátských zemí neovlivní 
negativně vztah EU k zemím západního Balkánu.4 Pro Evropskou unii je obnovená debata o procesu rozšiřování 
příležitostí přehodnotit stávající mechanismy, hledat inovativní řešení a také uchopit celý proces strategičtěji 
s ohledem na socioekonomické oslabení regionu v důsledku pandemie covidu-19 a aktuální energetické 
a potravinové krize a s tím související hrozbu zvýšení vlivu Ruska na region.  

 

                                                           
2 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 
3 “The accession process remains based on established criteria and conditions.” See Communication from the 
Commission to the European Parliament, the European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraine’s 
application for membership of the European Union. COM(2022) 407 final. Eur-lex.europa.eu [online], European 
Commission 17/6/2022 [cit. 2022-08-18]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:790c4aab-
ee22-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, p. 21 
4 Dle průzkumu veřejného mínění ve vybraných evropských zemích a v USA z přelomu června a července 2022 má ve 
všech těchto zemích vstup Ukrajiny do EU vyšší podporu než přijetí západobalkánských států do EU. Viz: YouGov – 
international Ukraine war, wave 3. Docs.cdn.yougov.com [online], YouGov Survey Results 22/7/2022 [cit. 2022-08-18]. 
Dostupné z: https://docs.cdn.yougov.com/v61mevh65q/Ukraine%20Wave%203%20compiled.pdf, s. 16-18 
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:790c4aab-ee22-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Zpracoval Parlamentní institut, Kancelář Poslanecké sněmovny, verze platná k 26. 08. 2022 

Témata k diskuzi 

1) Jak oživit proces přistoupení západobalkánských zemí? 

2) Mohou se členské státy více v procesu angažovat? 

3) Je revidovaná metodika dostatečně aktuálním nástrojem, který napomáhá průběhu procesu 

přistoupení v zemích západního Balkánu, a je takto použitelná i pro přístupový proces Ukrajiny 

a Moldavska? 

4) Jaké je ponaučení ze stagnujícího procesu integrace na západním Balkáně v přístupovém procesu 

s Ukrajinou a Moldavskem? 

5) Jak zlepšit strategickou komunikaci se státy západního Balkánu, a to jak s jejich politickými elitami, 

tak i s občanskou společností? 
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