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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vztahů Evropské unie jak s Černou Horou, tak
s Albánií. Vzhledem k unijní snaze zakládat programy, které pomáhají celému regionu
post-jugoslávských republik, které nejsou členy Unie, práce se okrajově dotýká i témat
ostatních států západního Balkánu. Časově je práce situována do období let 2006-2017,
ale má i podkapitoly věnující se vývoji v částech regionu již v průběhu
90. let 20. století. Práce zkoumá oficiální zprávy orgánů Evropské unie, zvláště pak
zprávy o pokroku každé ze sledovaných zemí publikované Evropskou komisí. Mimo
jiné se práce zaobírá popisem procesu přijímání členských států do Unie a také
vysvětlením

postupu,

kterým

probíhají

přístupová

jednání

Evropské

unie

s kandidátskými státy. V práci jsou monitorovány změny v zákonech a ve způsobech
fungování států Černé Hory a Albánie. Těchto proměn bylo dosahováno na základě
doporučení Evropské unie, která jsou vydávána pro to, aby se státy přibližovaly
zákonům členských států Evropské unie.

Abstract
This thesis deals with the transformation of the relations between the European Union
and Montenegro and between the European Union and Albania. Due to the effort of the
EU to create programs that help the whole region of post-Yugoslavian republics, which
are not the EU members, the thesis also takes into consideration the other countries in
Western Balkans. The thesis aims to describe mainly the period of years 2006-2017 but
there are also chapters which monitor the development in parts of the region during the
1990s. The thesis studies official reports of the institutions of the European Union,
primarily the Progress Reports by the European Commission. Beside other things the
thesis describes the method of accessing a country to the EU and explains the process of
accession negotiations with the candidate member countries. The thesis monitors the
amendments to the Albanian and Montenegrin laws. These changes were made based on
the recommendations of the European Union with a view of aligning with the laws of
the member states of the EU.
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Úvod
Státy západního Balkánu během 90. let 20. století, kdy v nich byla postupně zaváděna
více, či méně demokratická zřízení, začaly obracet svou orientaci směrem k západnímu
světu. Avšak tranzice režimů v tomto regionu se potýkala s velkými obtížemi
a komplikacemi, které nadále zabraňovaly potřebnému rozvoji států (ať už se jednalo
o politiky, kteří chtěli zemi opět vládnout autoritářským stylem, o zásadní ekonomické
problémy a rebelii obyvatelstva či o etnické spory). Evropská unie identifikovala toto
území jako prostor, kde může v následujících letech docházet k dynamickému rozvoji
a na přelomu století začala dávat jasně najevo svou náklonnost k těmto státům.
Balkánský poloostrov má pro Evropskou unii především strategickou a bezpečnostní
důležitost. V tomto období mu tak Unie začala poskytovat svou podporu, jak
institucionální, tak finanční, potřebnou pro posun směrem k vyvinuté západní Evropě.
Ke konci roku 2017 byly oficiálními kandidátskými zeměmi pro vstup do EU
Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a také Turecko,
které je ovšem zcela mimo oblast, kterou se práce zabývá. Chorvatsko bylo po dlouhých
přístupových jednáních do Evropské unie přijato začátkem července roku 2013. Mezi
potenciálně

kandidátské

země

určené

samotnou

Evropskou

Unií

patří

Bosna a Hercegovina a Kosovo.
Tato práce se zabývá vztahy mezi Evropskou unií a dvěma z kandidátských zemí
– Albánií, respektive Černou Horou. Pro lepší pochopení vývoje situace v posledních
cca. 10 letech je nutno se stručně věnovat i historii států – rozhodla jsem se, že pro účel
této bakalářské práce postačí sledovat vývoj v těchto dvou státech od zahájení počáteční
komunikace s Evropskou unií, a to z důvodu omezeného rozsahu. V případě Černé Hory
je vzhledem k jejímu členství v soustátí Srbska a Černé Hory až do roku 2006 složitější
určit začátek, od kdy vývoj vztahu s Evropskou unií intenzivněji sledovat. I proto je
práce zaměřena především na období od vzniku její samostatnosti.
Hypotézou této bakalářské práce je následující tvrzení: „Černá Hora se během
svých přístupových jednání stále více přibližuje Evropské unii, co se týká zákonů, práv
i způsobu fungování státu, a tím také možnosti přijetí do Unie. Na druhé straně Albánie,
které ke konci roku 2017 stále nebylo umožněno zahájení přístupových jednání i přes
určitá zlepšení a přibližování se plně demokratickému a ekonomicky vyspělému státu
není na takové úrovni rozvoje a jednání s Evropskou unií jako Černá Hora.“
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Cílem práce je pak zodpovědět následující otázku „Jakými změnami prošel
v časovém úseku od vzniku černohorského samostatnosti do konce roku 2017 zaprvé
vztah Evropské unie a Albánie a zadruhé vztah Evropské unie a Černé
Hory?“, a poskytnout tak ucelený přehled o průběhu jednání a vývojích vztahů mezi
těmito dvěma státy a Evropskou unií během posledních deseti let. Dalším stanoveným
cílem je také samozřejmě potvrdit či vyvrátit zvolenou hypotézu.
První část bakalářské práce se věnuje jednotlivým nástrojům pomoci
a prostředkům pro komunikaci a spolupráci EU se zeměmi západního Balkánu. Tato
struktura byla zvolena z toho důvodu, aby byl čtenář práce zasvěcený do prostředí
jednotlivých smluv, dohod a programů a já se v kapitolách a podkapitolách
zaměřujících se již konkrétně na vývoj vztahů dvou sledovaných států s Evropskou unií
mohla na dané programy a smlouvy již jen zkráceně odkazovat. Tím pádem pozornost
čtenáře bude moci být plně soustředěna jen na sledování konkrétních změn ve vývoji
situace. Ze stejného důvodu bylo rozhodnuto o začlenění samostatné krátké kapitoly,
která se bude věnovat popisu toho, jak se postupuje ve věci udělování kandidátského
statusu nebo jak probíhají procesy schvalování přihlášky státu do Evropské unie.
Pro lepší orientaci v textu jsem zvolila použití nadpisů třetí úrovně, které
podkapitoly člení do časových úseků. Co se týká psaní černohorských a albánských
jmen, volila jsem vždy původní verzi jména.
Vzhledem k aktuálnosti tématu jsem narazila na omezené množství knižních
zdrojů. Ty se ve velké většině případů věnují situaci právě do roku 2006-2008, kdy své
sledování začínám. Proto jsou knižní zdroje použity a citovány především
v podkapitolách týkajících se vývoje v 90. letech a na začátku 21. století. Za velmi
užitečný titul pro psaní této práce považuji Dějiny Albánie od autorů Pavla Hradečného
a Ladislava Horkého. Dobrý přehled o vývoji situace v průběhu let nejen na
Balkánském poloostrově podává série knih Developments in Central and East European
Politics. Co se týká vývoje Černé Hory, informace jsem čerpala především z díla
Montenegro: A Modern History od Kennetha Morrisona, které poskytuje ucelený
přehled o černohorské historii.
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Aktuálnější informace k situaci v zemích jsem čerpala především z oficiálních
zpráv a prohlášení vydávaných institucemi Evropské unie. Velká většina těchto zpráv je
dostupná převážně v angličtině. České výrazy pro pojmy, jako jsou názvy jednotlivých
kapitol přístupových jednání či přímo názvy dokumentů Evropské unie, jsem
dohledávala například na internetových stránkách českého Ministerstva zahraničních
věcí. Několikrát mi ve věci správného překladu do českého jazyka pomohla také české
verze oficiálních internetových stránek Evropské komise.

5

1. Formy spolupráce mezi Evropskou unií a státy
západního Balkánu od počátku 21. století
Termín „státy západního Balkánu“ byl poprvé použit Evropskou unií v roce 1999. Jeho
cílem bylo zahrnout oblast heterogenních zemí, které trpěly následky války v Jugoslávii
a pro které Unie vytvořila tzv. proces Stabilizace a přidružení (SAP1).2 SAP je jednou
z dlouhodobých zahraničně-politických strategií Evropské unie, která je směřována
přímo

zemím

západního

Balkánu,

kde

Unie

vidí

potenciál

spolupráce

a případného rozšiřování.3 Do SAP byly zahrnuty všechny státy bývalé Jugoslávie
mimo Slovinska a naopak došlo k přidružení Albánské republiky – jmenovitě se tedy
jednalo o Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou republiku
Makedonii, Srbsko a Černou Horu a Albánii.
Pakt stability pro jihovýchodní Evropu, který byl uveden v platnost roku 1999,
zajišťoval státům západního Balkánu zvýšenou finanční pomoc, ale především pro tyto
země znamenal vidinu připojit se v budoucnu k Evropské unii či k NATO.4
Evropská unie se na začátku 21. století začala na balkánském poloostrově stále
více angažovat, zatímco nově zvolený americký prezident George W. Bush roli USA na
Balkáně naopak omezoval.5
K zásadnímu kroku ve vztazích Evropské unie a západního Balkánu došlo
v roce 2003. Unie se se státy západního Balkánu dohodla na rozšíření vzájemné
spolupráce prostřednictvím provedení změn v procesu Stabilizace a přidružení. Tohoto
roku začaly být vytvářeny podmínky pro užší spolupráci států oproti předchozímu
období od roku 1999. Hlavním cílem SAP je stabilizace regionu a průběžná příprava na
vstup do Unie ve všech potřebných oblastech, včetně zavedení bezcelního obchodu.6
Dohoda stanovuje společné hospodářské a politické cíle pro celý region, avšak
hodnocení pokroku každého ze států je hodnoceno individuálně a zvlášť na základě

1

Dle anglického názvu The Stabilisation and Association Process.
Stephen White, Judy Batt a Paul G. Lewis, eds., Developments in Central and East European Politics 4
(Durham: Duke University Press, 2007), 72.
3
„European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Stabilisation and Association
Process“, European Commission, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/glossary/terms/sap_en (staženo 20. 4. 2018).
4
Michael J. Baun, A Wider Europe: The Process and Politics of European Union Enlargement (Lanham:
Rowman and Littlefield, 2000), 231.
5
Stephen White, Judy Batt a Paul G. Lewis, eds., Developments in Central and East European Politics 3
(Durham: Duke University Press, 2003), 85.
6
„European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Stabilisation and Association
Process“, European Commission, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/glossary/terms/sap_en (staženo 20. 4. 2018).
2

6
reálně dosažených pokroků v oblasti přibližování se kodaňským kritériím a podmínkám
SAP.7 Konkrétně se o SAP v Nařízení Rady ze dne 22. března 2004 o vytvoření
partnerství v rámci procesu Stabilizace a přidružení píše: „Cílem partnerství je podpořit
realizaci procesu Stabilizace a přidružení v zemích západního Balkánu a plnění
přístupových kritérií (nebo kodaňských kritérií) v přípravě na jejich přistoupení.
Partnerství poskytují ucelený rámec pro prováděné reformy, jakožto i finanční rámec.
Dotčené země stanoví své akční plány, včetně harmonogramu a přesně určených
prostředků, jimiž chtějí splnit požadavky na větší integraci do EU.“8 SAP byl tedy
zaveden především jako nástroj, který státům pomůže v budování a v následném
udržování funkčnosti stabilních demokratických institucí, v zajištění dobře fungujícího
právního státu a v cestě za dosažením funkční, otevřené a prosperující ekonomiky.
Důležitá je nejen spolupráce mezi jednotlivými zeměmi SAP a EU, ale z velké části
chtěl program zlepšovat i vazby mezi jihovýchodními státy Evropy a rozšiřovat jejich
vzájemnou spolupráci.9 SAP definoval své hlavní zásady, kterými byly:
1. Rovné podmínky pro všechny: To znamená, že pro všechny státy SAP jsou
nastaveny totožné podmínky vstupu do EU, jimiž jsou především existence
stabilních a demokratických institucí, respektování a ochrana lidských práv
a práv menšin, funkční tržní ekonomika a samozřejmě existence právního státu.
2. Jasné směřování ke vstupu do Evropské unie: Tím je myšlena oboustranná snaha
o zrychlení přístupových procesů a zintenzivnění spolupráce mezi EU a státy
západního Balkánu.
3. Individuální přístup k jednotlivým státům: Program klade důraz na individualitu
každého státu, co se týče jeho schopností a možností v rychlosti a objemu
prováděných změn. Pokud jedna ze zemí SAP nesplní smluvní podmínky,
neovlivní to přímo ostatní státy regionu a jejich vlastní snahy.
4. Důraz na regionální spolupráci: Spolupráce mezi jednotlivými státy SAP je
jedním z nejdůležitějších aspektů procesu Stabilizace a přidružení.10
Pokroky každého ze států vyhodnocuje Evropská komise jednou za rok. Členové SAP
se zavázali plnit doporučení plynoucí z těchto výročních zpráv.11

7

Prohlášení Evropské rady č. 10229/03 (Presse 163) ze dne 21. 6. 2003.
Nařízení Rady Evropské unie č. 553/2004 ze dne 22. 3. 2004.
9
„Stabilisation and Association Process – SAP“, eu.me, https://www.eu.me/en/2014-11-19-11-1523/stabilisation-and-association-process (staženo 20. 4. 2018).
10
Ibid.
11
Prohlášení Evropské rady č. 10229/03 (Presse 163) ze dne 21. 6. 2003.
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V červnu roku 2003 došlo na summitu v řecké Soluni za přítomnosti zástupců
Evropské unie a zástupců států SAP k rozhodnutí, že zemím západního Balkánu bude
umožněno zapojit se do programů, které byly původně vytvořeny Evropskou unií jen
pro její kandidátské země. Na summitu padlo zásadní rozhodnutí a závazek: Budoucnost
Balkánu je uvnitř Evropské unie12 a všechny přítomné státy byly tehdy označeny za
potenciálně kandidátské země pro vstup do EU.13 Záměrem programů, do kterých Unie
nově začlenila státy západního Balkánu, bylo urychlit proces přistupování těchto států
do Unie. Všechny balkánské země, které se summitu v Řecku zúčastnily, přijaly
dokument, který se do českého jazyka překládá jako Soluňská agenda pro západní
Balkán: směřování k evropské integraci. Na základě této agendy bylo zavedeno
tzv. evropské partnerství, což v praxi znamenalo vytváření krátkodobých, či
střednědobých konkrétních plánů a cílů pro každou ze zemí na základě jejich specifik
a potřeb.14
Na soluňském summitu bylo také rozhodnuto, že země SAP budou vyzvány
k tomu, aby se staly součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.
Jednotlivě pak budou zvažovány výjimky při zvaní těchto balkánských zemí na jednání
týkající se nově přistupujících a kandidátských států EU a také na zasedání Politického
a bezpečnostního výboru, pokud bude právě na programu projednávání bezpečnosti
v daném regionu.15 Dále bylo v průběhu summitu ujednáno rozšíření nástroje
tzv. twinningu16 na všechny zúčastněné státy. Cílem twinningu je spojit odborné
znalosti veřejného sektoru členských zemí EU se znalostmi dalších členských zemí.17
Bylo rozhodnuto, že rozšíření tohoto nástroje mezi státy SAP bude financováno
z programu CARDS (viz níže). Neposledním důležitým závěrem, který přinesl summit
v Soluni, bylo zavedení komunitních programů v zemích západního Balkánu týkajících

12

White, „Developments in Central and East European Politics 4“, 72.
Joan DeBardeleben ed., The Boundaries of EU Enlargement: Finding a Place for Neighbours (New
York: Palgrave Macmillan, 2008), 223.
14
„EU-Western Balkans Summit of Thesaloniki“, Republic of Croatia: Ministry of Foreign and European
Affairs, http://www.mvep.hr/en/foreign-politics/multilateral-relationsold/european-union-(eu)/the-euwestern-balkans-summit-of-thessaloniki-/ (staženo 20. 4. 2018).
15
„Stabilisation and Association Process – SAP“, eu.me, https://www.eu.me/en/2014-11-19-11-1523/stabilisation-and-association-process (staženo 20. 4. 2018).
16
Definice twinningu dle webových stránek Evropské komise: „Twinning je nástroj Evropské unie pro
institucionální spolupráci veřejných správ států EU s partnerskými zeměmi“.
17
„European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Twinning“, European Commission
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en (staženo 20. 4. 2018).
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se např. oblasti vzdělávání, kultury, výzkumu nebo životního prostředí. Čas, způsob
a rozsah provedení bude vždy přizpůsoben potřebám a možnostem každého ze států.18
Soluňský summit byl bezpochyby zlomovým okamžikem, a je tak tedy
neopomenutelným bodem ve vývoji přístupu Evropské unie k zemím na západě
Balkánského poloostrova, kdy Unie oficiálně a jednoznačně vyjádřila svou otevřenost
a náklonnost k přijetí těchto zemí mezi členské státy, jakmile splní potřebná kritéria. Po
tom, co byly všechny státy západního Balkánu na tomto soluňském summitu označeny
za potenciální kandidáty, každá ze zemí dále pokračovala ve své cestě za členstvím
v Evropské unii sama – dle svých možností a přání. To se tedy týká podávání přihlášek
do EU, vyplňování dotazníku Evropské komise, případného zisku statusu kandidátské
země a zahájení přístupových jednání.
V roce 2006 došlo k transformaci tehdejší Středoevropské zóny volného
obchodu (CEFTA) původně uzavřené mezi Polskem, Maďarskem a Československem.
Všichni její členové se již stali součástí Evropské unie, a tak nemělo jejich členství
v CEFTA dále smysl. Roku 2006 se členy této zóny volného obchodu staly kromě
Albánie a Černé Hory i Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Kosovo a Chorvatsko (to se o sedm let později také
stalo členem Evropské Unie, a tak přestalo být součástí CEFTA). Toto regionální
propojení z velké části připravuje každý ze států na budoucí členství v Evropské unii19,
která, i přesto že není členem CEFTA, podporovala její transformaci a i nadále
poskytuje její činnosti finanční, politickou a technickou podporu. Jedním z cílů
Evropské unie v oblasti jihovýchodní Evropy je totiž posílení regionálního obchodu
a zesílení provázanosti ekonomik jednotlivých zemí. Členství v

CEFTA vede

samozřejmě ke zjednodušení obchodování mezi jejími členskými státy a zvýšení jeho
objemu, a tak zlepšuje ekonomickou situaci států.20 Proto Evropská unie poskytuje této
zóně volného obchodu nezanedbatelnou podporu.

18

„Stabilisation and Association Process – SAP“, eu.me, https://www.eu.me/en/2014-11-19-11-1523/stabilisation-and-association-process (staženo 20. 4. 2018).
19
Václav Nekvapil ed., Vnější vztahy Evropské unie (Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2008), 17.
20
„CEFTA 2006 – Středoevropská zóna volného obchodu“, Oficiální portál pro podnikání a export,
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/stredoevropska-zona-volny-obchod-cefta-7173.html (staženo
24. 4. 2018).
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1.1 Programy Evropské unie pro finanční pomoc státům
západního Balkánu
Od roku 2000 fungoval program Evropské unie s názvem „CARDS“ (Community
Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation21), a to jako poskytovatel
finanční pomoci všem zemím jihovýchodní Evropy, které nebyly kandidátskými státy
pro vstup do EU. Konkrétně byl zaměřen na oblasti:
 rekonstrukce,
 stabilizace regionu,
 pomoci při návratu uprchlíku a vysídlených osob,
 podpory demokracie a právního státu, lidských práv a práv menšin, rozvoje
občanské společnosti, nezávislých médií a boje proti organizovanému zločinu,
 rozvoje udržitelné tržní ekonomiky,
 snížení chudoby, rovnosti pohlaví, vzdělání, obnovy životního prostředí,
 regionální, nadnárodní a mezinárodní spolupráce.22
Finanční pomoci programu CARDS využívaly všechny státy, které byly součástí SAP.
Od roku 2004, kdy se stalo Chorvatsko kandidátskou zemí, mu byly poskytovány
finanční prostředky z projektu CARDS jen na projekty regionálních, přeshraničních či
mezinárodních rozměrů.23
V roce 2007 byl nahrazen původní program pro poskytování finančních
prostředků potenciálně kandidátským zemí CARDS novým nástrojem, který je znám
pod zkratkou IPA.24 Z tohoto programu pramení finance jak do potenciálně
kandidátských zemí EU, tak i do zemí, které se již oficiálně staly kandidátskými
(ke dni 3. 5. 2018 Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora,
Srbsko, Turecko). Hlavními oblastmi, které IPA podporuje, jsou:
 transformace a budování institucí,
 přeshraniční spolupráce (s členskými státy EU a s ostatními státy IPA),
 regionální rozvoj (do této kategorie spadá i obnova a následná ochrana životního
prostředí),
 rozvoj lidských zdrojů (např. prostřednictvím boje proti sociálnímu vyloučení),
21

Volně přeloženo do českého jazyka jako Pomoc Společenství pro rekonstrukci, rozvoj a stabilitu na
Balkáně.
22
Nařízení Rady Evropské unie č. 2666/2000 ze dne 5. 12. 2000.
23
Nařízení Rady Evropské unie č. 2257/2004 ze dne 20. 12. 2004.
24
Česky bývá označován jako Nástroj předvstupní pomoci se zkratkou NPP. Ve své bakalářské práci ale
budu používat rozšířenější mezinárodní zkratku IPA.
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 rozvoj venkova (tento bod se týká hlavně přípravy na společnou zemědělskou
politiku Evropské unie).25
Zde tedy vidíme jasnou návaznost na předchozí nástroj EU pro finanční pomoc.
Potenciálně kandidátské země západního Balkánu, jimiž v době vzniku programu IPA
byly i Černá Hora a Albánie, jsou oprávněny čerpat finance jen pro rozvoj prvních dvou
bodů, zatímco kandidátské země mohou samozřejmě využívat finanční pomoc ve všech
bodech.26
Později byla Evropskou unií schválena nová fáze programu pro finanční pomoc
– tedy IPA II, která vyčleňuje prostředky z rozpočtu EU pro léta 2014-2020. IPA II je
na rozdíl od svého předchůdce zaměřena mimo jiné i na strategické otázky pomoci. Pro
každého z příjemců pomoci z programu IPA II byl vypracován jedinečný strategický
plán na dané sedmileté období. Program se stejně jako v předchozích letech zaměřuje na
oblasti související s dobrým fungováním právního státu a demokracii v zemi jako
takovou. IPA II také klade větší důraz na měření efektivity využívání peněžních zdrojů,
a tak může Evropská unie lépe posuzovat, jak bylo v zemi dosahováno určených cílů.27

2. Obecný postup pro přistoupení státu do Evropské
unie
Přihlášku do Evropské unie může dle Maastrichtské smlouvy podat každý evropský stát.
O přijetí přihlášky rozhoduje po konzultaci s Evropskou komisí Rada, která čeká na
výsledky hlasování v Evropském parlamentu. V Parlamentu je třeba získat nadpoloviční
většinu hlasů všech jeho členů vyjadřující se pro přijetí projednávané přihlášky.28
V Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009, se pak již píše
o tom, že stát, který žádá o členství v EU, musí uznávat hodnoty zmiňované
v článku č. 2 dané Smlouvy (tj. úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost,
existence právního státu, dodržování lidských práv a práv menšin) a zavazovat se
k jejich podpoře.29 Status kandidátské země uděluje Evropská rada vycházející
z posudku a doporučení Evropské komise. V praxi tento status znamená vstup do další

25

Nařízení Rady Evropské unie č. 1085/2006 ze dne 17. 7. 2006.
Ibid.
27
„European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Overview – Instrument for Preaccession Assistance“, European Commission https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/instruments/overview_en (staženo 23. 4. 2018).
28
Smlouva o Evropské unii ze dne 7. 2. 1992 (Hlava VII, Článek O).
29
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii ze dne 7. 2. 1992, dostupné z:
http://www.euroskop.cz/gallery/54/16335-smlouva_o_eu.pdf (Hlava VI, Článek 49).
26
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fáze evropského integračního procesu, kdy je danému státu umožněno čerpat jiné
finanční dotace určené přímo pro kandidátské země. Země, kterým byl udělen
kandidátský status, jsou také zvány na schůze Rady.30 Zisk kandidátského statusu
neznamená automatické zahájení přístupových jednání. Ta jsou zahájena ve chvíli, kdy
se na věci shodnou vlády všech členských států EU v rámci setkání Evropské rady.
Cílem přístupových jednání je pomoci zemi připravit se na členství v Unii a také
připravit na tento vstup samotnou Evropskou unii. Detailněji je o přístupových
jednáních pojednáno v samostatné podkapitole č. 3.5 této práce. Když jsou jednání
ukončena, začlení se do smlouvy o přistoupení do EU potřebné smluvní podmínky,
včetně např. přechodných opatření. Smlouva následně podstoupí proces schvalování
v Evropském parlamentu a v Radě. Po schválení smlouvy následuje ratifikace všemi
členskými státy Evropské unie. Pokud k úspěšné ratifikaci dojde, vstoupí konkrétní
smlouva o přistoupení v platnost.31

3. Vývoj vztahů a spolupráce Albánie a Černé Hory
s Evropskou unií
3.1 Vývoj vztahu a spolupráce mezi Evropskou unií a Černou
Horou před získáním kandidátského statusu
3.1.1 Situace na počátku 21. století
V roce 2003, kdy byly již postsocialistické státy střední Evropy na nejlepší cestě
k přijetí do EU, odborné knihy pojednávaly o zemích bývalé Jugoslávie stále jako
o oblasti, kde místo tržní ekonomiky, jejíž nástup se po pádu nedemokratických režimů
očekával, vládne hlavně organizovaný zločin a ve velkém se vyskytuje šedá ekonomika.
Ve velkém objemu se v těchto státech obchodovalo s nelegálními komoditami, a tak
bylo hlavním zájmem těchto obchodníků, aby mezinárodní konvence nezabránily svými
závěry rozvoji jejich sféry „podnikání“.32 Hlavním důvodem pro takovýto vývoj situace
je fakt, že během válek v Jugoslávii v 90. letech minulého století vzkvétala v zemích

30

Tisková zpráva Evropské komise č. MEMO/14/439 „EU candidate status for Albania“ ze dne
24. 6. 2014.
31
„Jednání o přistoupení“, EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie, https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/accession_negotiations.html (staženo 3. 5. 2018).
32
White, „Developments in Central and East European Politics 3“, 119.
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korupce a také docházelo k pevnému zakořenění kriminálních sítí v politických
strukturách.33
Nástupnickým státům Socialistické federativní republiky Jugoslávie vládli
neprofesionální jednotlivci, kteří si zakládali především na tvorbě svého kultu osobnosti
a obsazovali místa na ministerstvech svými známými, kteří neplnili předpoklady pro
kvalitní výkon funkce a konali především v zájmu vládnoucí skupiny, zájmy veřejnosti
pro ně byly až druhořadé. Ve státech se opakovaně objevovala manipulace volebních
výsledků. Stalo se tak například v Srbsku a Černé Hoře v září roku 2000 během prvního
kola prezidentských voleb, po němž následovaly nepokoje v ulicích bojující za uznání
pravých volebních výsledků. Policie a armáda se rozhodly neuposlechnout vládní
příkazy a postavily se na stranu protestujících. Tehdejší prezident Slobodan Milošević
byl donucen výsledky voleb uznat.34 Tímto okamžikem se stal srbským prezidentem
Vojislav Koštunica, čímž bylo konečně zahájeno demokratické směřování státního
útvaru Srbska a Černé Hory.35
Černá Hora zahájila jednání s Evropskou unií o vzájemné spolupráci
a o případném přistoupení do společenství ještě v rámci státu Srbsko a Černá Hora.
Tento státní celek byl od vniku SAP součástí dohod a na počátku století byl Evropskou
unií identifikován jako potenciální kandidát pro vstup do Unie. Srbsko a Černá Hora
také čerpaly finance z EU prostřednictvím účasti v programu CARDS. Mezi léty 1998
a 2006

získala

sama

Černá

Hora

z CARDS

finanční

pomoc

ve

výši

277,2 milionů euro.36 Ve svých jednáních a ve spolupráci s Evropskou unií pokračovali
Černohorci i poté, co vznikla Černá Hora jako samostatný stát v roce 2006.

3.1.2 Vyhlášení nezávislosti
Samostatná Černá Hora vznikla na základě referenda o nezávislosti na Srbsku
a obnovení samostatného a suverénního státu Černé Hory, jakým byl v letech
1878-1918. Zmíněné referendum se konalo dne 21. května 2006 a volební účast
dosáhla 86,3 %. Z toho se 55,5 % hlasujících občanů vyslovilo pro osamostatnění se37,
přičemž 55 % všech vhozených hlasů vyjadřujících se pro samostatnost Černé Hory
byla přesná hranice stanovena Evropskou unií nutná pro mezinárodní uznání výsledku

33

DeBardeleben, „The Boundaries of EU Enlargement“, 211.
White, „Developments in Central and East European Politics 3“, 81-85.
35
Ibid., 119.
36
Sdělení Evropské komise č. 2010/0670 ze dne 9. 11. 2010.
34
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referenda.38 Po zveřejnění výsledků dorazil do Podgorice tehdejší srbský prezident
Boris Tadić a vyjádřil svůj respekt k rozhodnutí většiny Černohorců.39 V referendu
mohli hlasovat ti černohorští nebo srbští občané, kterým bylo v době volby 18 let a kteří
byli v ten okamžik po dobu alespoň 24 měsíců přihlášeni k trvalému pobytu na území
Černé Hory.40 Co se týká kampaně, která v zemi probíhala před uskutečněním
referenda, politici podporující samostatnost Černé Hory uváděli jako jednu z hlavních
výhod, kterou by případné osamostatnění se přineslo, usnadnění vstupu země do
Evropské unie. Tehdejší černohorský premiér Milo Đukanović lobující za pozitivní
výsledek referenda v posledních pár letech před jeho konáním prosazoval názor, že
Černá Hora by měla jako stát oproštěný od konfederativního svazku se Srbskem větší
naději na rychlejší jednání o svém vstupu do Evropské unie.41 Černé Hoře bez Srbska
by totiž nebyly kladeny dotazy týkající se skrývání válečných zločinců a podobně.
Velkou roli v rozhodování voličů pak zřejmě sehrál fakt pozastavení vyjednávání
o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Srbskem42 z důvodu
nespolupráce srbského státu s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou
Jugoslávii ve věci vyšetřování a zatýkání válečných zločinců z doby války
v Jugoslávii.43 Tato dohoda samostatného Srbska s Evropskou unií nakonec vstoupila
v platnost až v roce 2013.44

3.1.3 Vývoj od vzniku samostatné Černé Hory
Stát oficiálně označován jako Státní společenství Srbsko a Černá Hora se definitivně
rozpadl 3. června 2006. Prvním premiérem Černé Hory byl jmenován právě Milo
Đukanović, který stál po dobu téměř deseti let v čele hnutí za znovuzískání černohorské
samostatnosti. V září téhož roku zahájila Evropská unie samostatná jednání jak se
státem Republika Srbsko, tak s nově obnoveným státem Černé Hory. Stalo se tak po
37
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tom, co tehdejší členské státy Evropské unie uznaly výsledky černohorského referenda
a tím pádem vznik nového státu. První oficiální schůzka mezi zástupci Černé Hory
a zástupci orgánů Evropské unie se konala v lednu roku 2007, kdy bylo rozhodnuto
o přijetí nového evropského partnerství s Černou Horou. Co se týká způsobu
komunikace Černé Hory s Evropskou unií a naopak, diplomatická jednání jsou
realizována především skrze černohorskou delegaci pro EU, která od roku 2006 trvale
sídlí v Bruselu. Zároveň existuje delegace EU pro Černou Horu, která sídlí
v černohorském hlavním městě – Podgorice.45
V říjnu roku 2007 podepsala Černá Hora v Lucemburku Dohodu o stabilizaci
a přidružení.46 Uzavření této dohody znamenalo vznik právních vztahů s Evropskou unií
a Černá Hora se tím také oficiálně zavázala ke spojení se s evropskou komunitou, a tak
akceptovala sdílenou odpovědnost za evropskou budoucnost. I přesto, že měla Dohoda
účinnost až 1. května 2010, mohla Černá Hora dokonce již před její ratifikací využívat
výhod týkajících se obchodních záležitostí z dohody plynoucích, a to díky souběžnému
uzavření tzv. Prozatímní dohody, která vstoupila v účinnost již 1. ledna 2008.47
Dne 15. prosince 2008 podal stát Černá Hora žádost o členství v Evropské unii.48
Již v červenci následujícího roku obdržela Černá Hora od Evropské komise dotazník
čítající 2 178 otázek, které postihovaly všechny oblasti acquis communautaire (tj.
„soubor společných práv a povinností, které jsou závazné pro všechny země EU jakožto
členy EU“49).50 Dotazník pomáhá Evropské komisi posoudit připravenost země na
zahájení přístupových jednání. 9. prosince 2009 předal černohorský premiér
zodpovězené otázky zpět do rukou tehdejšího evropského komisaře pro rozšíření EU
Olliho Rehna. Evropská komise na základě těchto černohorských odpovědí vydala
9. listopadu 2010 doporučení Evropské radě pro to, aby byl Černé Hoře udělen status
kandidátské země.51 Evropská unie zaznamenala, že Černá Hora udělala velké pokroky
směrem k evropské integraci. Konkrétně Evropská komise ve své zprávě doporučující
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udělení kandidátského statusu zemi zmiňovala následující pozorované pokroky:
konsensus černohorských politických stran v pohledu na budování státu a v názoru na
členství v Evropské unii, posílení legálního rámce právního státu, zakládání nových
soudnických institucí a přijímání opatření k docílení jejich nezávislosti a efektivity,
zavedení právního rámce pro boj s korupcí. Právní rámec týkající se lidských práv
a ochrany menšin je z velké části srovnatelný s evropským a mezinárodním standardem.
Mezi další pozitiva, která zpráva Evropské komise jmenovala, patří černohorská
spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, dobrá
regionální spolupráce a bezproblémové vztahy se sousedními státy. Nicméně Evropská
komise během svého šetření shledala ve stavu Černé Hory i nedostatky: nedobře
fungující demokratické instituce a nedostatky v uplatňování právních předpisů, omezená
schopnost parlamentu dozorovat nad vládou, slabá a politizovaná veřejná zpráva. Stejně
tak dle Evropské komise přetrvávalo v Černé Hoře zpolitizované soudnictví. Dále dle
zprávy patří mezi negativní faktory nedostatečná efektivita orgánů bojujících proti
organizovanému zločinu a korupci, nejasná situace v zadávání státních zakázek,
neexistence důsledné vnitřní kontroly pro daňovou správu, policii, soudnictví či celní
úřady a přetrvávající diskriminace menšin.52 Co se týká ekonomické situace Černé Hory
v době předložení přihlášky pro vstup do Evropské unie, zpráva Evropské komise se
k ní vyjádřila následovně: „Hospodářská stabilita dosáhla míry, která je považována za
dostatečnou k tomu, aby umožnila hospodářským subjektům přijímat rozhodnutí
v prostředí předvídatelnosti“.53 Evropská komise tomuto faktu připisuje černohorský
úspěch 5% ekonomického růstu. Jako pozitivum je dále označována výše veřejného
dluhu, modernizace pracovní legislativy a snížení nezaměstnanosti na 12 %, ačkoli
dlouhodobá úroveň nezaměstnanosti poukazovala dle zprávy na neuspokojivý systém
vzdělávání a na nepružnost trhu práce. Zpráva dále cenila velkou otevřenost
černohorského obchodu a konstatovala vysokou úroveň investicí a obchodu mezi
Černou Horou a Evropskou unií i mezi státy západního Balkánu. Na druhou stranu je
nutno zmínit, že během globální ekonomické krize bylo odhaleno několik zásadních
nedostatků v ekonomice Černé Hory. Komise také zmínila, že Evropská unie byla
v roce 2009 nejdůležitějším obchodním partnerem Černé Hory, kdy více než 40 %
černohorského dovozu pocházelo z EU a celých 48 % černohorského exportu bylo do
států Evropské unie. Závěrem zprávy ze dne 9. listopadu 2010 bylo, že Černá Hora byla
52
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v uplynulých letech z převážné části schopna vyhovět požadavkům Dohody o stabilizaci
a přičlenění a pokud bude ve svém úsilí pokračovat, bude se stále více přibližovat
možnosti být přijata do Evropské unie. 17. prosince 2010 se na doporučení Evropské
komise stala Černá Hora oficiálním kandidátem na vstup do Evropské unie.54
Neopomenutelný bodem ve vztahu Evropské unie a Černé Hory je také určitě
chvíle, kdy byla ke konci roku 2009 zrušena nutnost víz pro Černohorce (ve stejném
okamžiku se tak stalo i pro Srbsko a Makedonii).55 Obyvatelům Černé Hory se tak
otevřela možnost volně vycestovat nejen do celé Evropské unie, ale i do zemí, které sice
nejsou členy EU, ale jsou součástí schengenského prostoru. Pro to, aby Černohorci
dosáhli zrušení vízové povinnosti, museli splnit kritéria týkající se fungování právního
státu, vydávání cestovních dokladů a zajištění bezpečných pohraničních oblastí. I po
zisku bezvízového styku s Evropskou unií Černá Hora nadále pokračovala ve
zlepšování své situace, což by mohlo usnadnit její cestu k evropské integraci.
Černá Hora se snažila najít řešení především v oblasti menšin, kde se konkrétně
pokoušela vytvořit nový, nediskriminační, právní rámec.56
Mezi roky 2007 a 2010 získala Černá Hora z programu CARDS finanční pomoc
v hodnotě 131,3 milionů eur.57

3.2 Vývoj vztahu a spolupráce mezi Evropskou unií a Albánií
před získáním kandidátského statusu
3.2.1 Situace v 90. letech 20. století
Albánie dnešní doby je stále ovlivněna svým vývojem ve 20. století více, než státy
bývalého východního bloku. Na vývoji v 90. letech a na počátku 21. století můžeme
pozorovat velkou odlišnost mezi stavem v Albánii a ve státech střední Evropy, ale co se
týká situace na začátku století, rozdílnosti vnímáme i v porovnání s post-jugoslávskými
republikami. Specifičnost albánského režimu v druhé polovině minulého století
spočívala především v uzavřenosti této země. Kontakty Albánie se Sovětským svazem
a se státy východní bloku byly po celou dobu velmi omezené. Právě proto se
albánskému diktátorovi Enveru Hoxhovi podařilo vybudovat tak silný kult osobnosti, na
který v Albánii odkazovala ještě ve 21. století různá politická hnutí, která se považovala
54
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za nástupnické strany Albánské strany práce.58 Vzhledem k tomu, že Albánie neměla
žádnou zkušenost s demokratickým zřízením ani z meziválečného období a Hoxhovi se
podařilo ostatní politické strany plně potlačit, po roce 1992 musely být všechny
politické strany formovány od začátku a bez jakékoli historické návaznosti. I vzhledem
k těmto historickým faktům nebyl Albánii stále umožněn tak rychlý vývoj, jaký by byl
potřeba pro rozvoj vztahů s Evropskou unií a pro evropskou integraci státu.
Po té, co se v roce 1992 vzdala Albánská strana práce moci, a v březnu proběhly
v zemi první demokratické volby, nastalo období vlády Demokratické strany v čele se
Salim Berishou, který byl následně zvolen do čela státu. Berisha vzbudil v albánské
veřejnosti víru, že on „je schopen odstranit chaos, anarchii a násilí, obnovit zákon
a pořádek, zastavit hospodářský úpadek“59 a západní, především americkou, společností
byl vnímán jako ten, který porazil komunistickou diktaturu v zemi. Nová demokratická
vláda se téměř ihned po zvolení začala orientovat západním směrem – jak
k Severoatlantické alianci, tak k nově se formující Evropské unii.60
Za první konkrétní výsledek Berishovy proevropské politiky můžeme považovat
uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Albánií a Evropskou unií v roce 1992.61
Albánie se tak stala první zemí západního Balkánu, která podepsala s Unií jakoukoli
dohodu. Tím byly tedy zahájeny rozhovory a diplomatické vztahy nejen mezi
Evropskou unií a Albánií, ale i mezi EU a státy západního Balkánu jako takovými.
Dalším úspěchem albánského prezidenta bylo roku 1995 přijetí země do Rady Evropy62,
která je sice nezávislá na Evropské unii, ale zajišťuje spolupráci mezi všemi svými
členskými státy, což bylo pro téměř 40 let izolovanou Albánii velkým krokem vpřed.
Smlouva s Evropskou unií uzavřená v roce 1992 umožnila Albánii jako prvnímu
státu západního Balkánu čerpat finance z evropského fondu PHARE, jehož nástupcem
byl již zmíněný program pro financování CARDS a ještě později IPA. Do roku 2003
získala Albánie z evropských fondů (PHARE a později CARDS) celkem přes
760 milionů eur.63
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I v této době hrály v politice země velkou roli manipulace voleb a zastrašování
politických a mediálních odpůrců vládnoucí strany i prezidenta samotného. Proces
privatizace se potýkal s nedostatečnou transparentností a korupcí. Navíc Berishův
způsob vládnutí začínal být stále více autoritářský.64 I přesto všechno měl ale Berisha
podporu Západu.65 Jednalo se o ukázkový případ tendencí západního světa té doby,
který si vůdce nějaké země označil za demokratického a toto označení mu ponechával
i přes nedemokratické praktiky, které byly v zemi uplatňovány. Západ doufal, že tímto
stavením na roveň s demokracií docílí do budoucna opravdového zlepšení
demokratičnosti daných států.66
Roku 1997 byla Albánie donucena pozastavit rozvíjení svého vztahu
s Evropskou unií. Na vině byl ekonomický krach a vnitrostátní krize v zemi. V důsledku
roky trvajícího systému pyramidových her (jinak také pyramidového programu či
schématu) došlo k ekonomickému kolapsu a následně k pádu Berishova režimu.
Pyramidové schéma je obchodní model, který spočívá v tom, že jeho jednotlivci zaplatí
vstupní poplatek pro to, aby se stali součástí daného systému, a následně jsou finančně
odměňováni za to, že do systému přivádějí další členy. Hlavním problémem tohoto
obchodního modelu je absence spotřebitelů.67 Pád tohoto systému v lednu roku 1997
zapříčinil nepokoje v řadách obyvatelstva, které často ztratily své veškeré životní
úspory, neboť s vidinou rychlého zbohatnutí prodaly svůj majetek včetně nemovitostí.68
Nepokoje, které probíhaly v ulicích Tirany a na jihu země, kde Albánci rozkrádali
zbraně, ale i jakýkoli jiný majetek, se stupňovaly a vyvrcholily v březnu téhož roku.
Albánie tohoto období bývá v odborné literatuře označována jako země, jejíž stav se
blížil anarchii.69 Rada bezpečnosti OSN rozhodla o vytvoření Mnohonárodní ochranné
síly v Albánii. Hlavním důsledkem její přítomnosti v zemi bylo nabytí albánského
vědomí, že při nich evropské země stojí a že se mohou v případě nouze spolehnout na
jejich pomoc.70
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Ještě ve stejném roce proběhly v Albánii volby dozorované osobami z řad
OBSE71 i Evropské unie, které vyhrála Socialistická strana. Ve volbách naopak
propadla Demokratická strana, která byla neodmyslitelně spojena se jménem Saliho
Berishi.72 Premiérem země se stal Fatos Nano ze Socialistické strany.
V říjnu roku 1998 byla v referendu schválena nová albánská ústava, jež byla
v téměř úplném souladu se západoevropskou normou. Tehdejší vláda chtěla obnovit
vztahy Albánie s USA i s Evropskou unií. Ze strany mezinárodních organizací včetně
EU se Albánii dostávalo podpory při odstraňování anarchie, při uplatňování různých
reforem a při vytváření základů občanské společnosti. Albánii se také dařilo
normalizovat vztahy se svými sousedy například prostřednictvím dohod o hospodářské
spolupráci.73
V následujících letech Evropská unie ostře kritizovala situaci v Albánii,
konkrétně zanedbaný boj proti korupci a organizovanému zločinu, nedostatečnou
nezávislost soudů a funkci demokratických institucí. I přes začlenění Albánie do Paktu
stability pro jihovýchodní Evropu v roce 1999 tedy dávala EU jasně najevo, že musí
dojít v zemi k radikálním změnám, převážně ve zmíněných oblastech a v oblasti tržní
ekonomiky pro to, aby mohla být zahájena postupná evropská integrace.74

3.2.2 Léta 2000-2010
Na přelomu století došlo v Albánii ke značnému zlepšení, především v hospodářském
sektoru, zlepšil se i pořádek a bezpečnost v zemi. Albánie se také zaměřila na spolupráci
v rámci Balkánského poloostrova.75
V roce 2000 dosáhla Albánie zrušení cel pro část svých produktů při jejich
exportu do zemí Evropské unie. O podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení s Albánií
se jednalo od roku 2002.76 Následně Evropské unie hodnotila, zda je země připravena
převzít zodpovědnost za plnění stanovených cílů pramenících z případného uzavření
Dohody. Albánie musela pro podpis nejdříve splnit ekonomická a politická kritéria,
mezi která patřila například normalizace politických vztahů v zemi.77
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Stejně jako Černá Hora a ostatní státy západního Balkánu byla Albánie
identifikována jako potenciální kandidát pro vstup do Evropské unie na summitu EU
v Soluni roku 2003. V tomto roce zveřejnila Unie svou druhou písemnou zprávu pro
Albánii. Ve zprávě byly stanoveny body, na které by se měla země v následujících
12 měsících primárně zaměřit pro zlepšení svého vztahu s institucemi Evropské unie
a pro zvýšení šancí stát se oficiálním kandidátem pro vstup do Unie. Hned v prvním
bodě zprávy se jednalo o oblast boje proti organizovanému zločinu, proti obchodu se
zbraněmi i s lidmi. Ve zprávě bylo zmíněno, že stejný požadavek byl vznesen ze strany
Evropské unie již o rok dříve a Albánie ho nenaplnila. EU dále od Albánie vyžadovala
konkrétní výsledky v boji proti obchodování s heroinem a kokainem a také přijetí
konkrétních zákonů, které by omezily falšování albánských bankovek. Mezi dalšími
body bylo např. zajištění řádného fungování tamější celní správy prostřednictvím
obsazování pozic profesionály, posílení veřejné správy země a nutnost pokračovat
v posilování funkce albánského Ministerstva pro evropskou integraci.78
V roce 2003 nastala neshoda mezi Evropskou unií a Albánií. Stalo se tak
z důvodu albánského podpisu dohody se Spojenými státy americkými, která obsahovala
zavázání se k nevydávání amerických občanů Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro
bývalou Jugoslávii v nizozemském Haagu. Evropská komise se snažila přesvědčit
albánskou vládu, aby tuto Dohodu neratifikovala. Stejná situace se opakovala na
summitu Evropské unie v Soluni, kdy byl kladen důraz na všechny státy západního
Balkánu, aby poskytovaly Mezinárodnímu trestnímu tribunálu plnou podporu. I přesto
byla Dohoda albánskými politiky ratifikována.79 Nakonec podepsala Albánie
s Evropskou unií Dohodu o stabilizaci a přidružení o rok dříve než Černá Hora, tedy
v roce 2006. Konkrétně se tak stalo 12. června v Lucemburku.80 Zároveň došlo
k podpisu Prozatímní dohody, která umožňovala nové podmínky týkající se obchodních
záležitostí a vyplývající z Dohody o stabilizaci a přidružení uplatňovat od dřívějšího
data, než bylo datum účinnosti Dohody. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost
1. prosince 2006 a v tento den tedy začaly platit dané zvýhodněné podmínky pro obchod
mezi Albánií a Evropskou unií.81
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V roce 2005 uzavřela Albánie s Evropskou unií rámcovou dohodu týkající se
programů EU. Hned v prvních dvou letech po podpisu se Albánie stala součástí a začala
se aktivně podílet na třech z těchto programů – konkrétně se jedná o programy týkající
se výzkumu a technologického rozvoje, konkurenceschopnosti a dále programu Evropa
pro občany.82
Roku 2007 se Albánie stala jedním ze států pobírajících finanční prostředky skrz
Nástroj předvstupní pomoci (IPA). Ve stejném roce přijala Albánie Národní strategii
pro rozvoj a integraci s plánem do roku 2013, která se orientuje na krátkodobou
(2007-2010) až střednědobou (2011-2013) vizi země.83 Hlavní vize celé této strategie je
definována následovně: „Země s vysokou životní úrovní, která je integrována do
evropských a euroatlantických struktur, je demokratická a zaručuje základní lidská
práva a svobody.“84 Jedním z hlavních cílů a priorit Strategie je integrace do Evropské
unie a do Severoatlantické aliance, přičemž je usuzováno, že oficiálním kandidátem pro
vstup do EU by se Albánie mohla stát do dvou let. V dokumentu je dále uvedeno, že
Albánie dosáhne v roce 2013 stejné úrovně, jakou měly státy střední a východní Evropy
v době jejich vstupu do Unie. Tento předpoklad vychází z ukazatele Světové banky,
který se nazývá „Udržitelný právní stát“ a který měří kvalitu vynucování smluv, policie
a soudů a pravděpodobnost kriminality a násilí.85 Národní strategie si klade za cíl
obdobné změny, které ve všech svých následujících zprávách doporučuje státu
Evropská komise.
Dohoda o stabilizaci a přidružení nabyla účinnosti dne 1. dubna 200986 po tom,
co došlo k její konečné ratifikaci všemi tehdejšími členskými státy Evropské unie. Toto
datum tedy můžeme považovat za počátek nových, bližších evropsko-albánských
vztahů, které od této chvíle nabyly charakteristiky oboustranných povinností, závazků
a práv vůči druhé straně. První zasedání Parlamentního výboru pro stabilizaci
a přidružení se konalo v květnu 2010 v Bruselu a zúčastnila se ho tehdejší albánská
ministryně integrace Majlindou Bregu.87
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Dialog na téma zrušení vízové povinnosti pro albánské občany cestující do
Evropské unie byl zahájen na jaře roku 2008. Unie zadala Albánii oficiální kritéria,
která musí splnit, aby dosáhla liberalizace vízového režimu. Albánie tato kritéria splnila
v září roku 2010, a tak Rada Evropské unie pro spravedlnost a vnitřní věci
15. prosince 2010 jednohlasně schválila zrušení vízové povinnosti pro Albánii.88
V dubnu

roku

2009

podala

Albánie

přihlášku

do

Evropské

unie.

16. prosince téhož roku předal vedoucí delegace Evropské unie v Albánii Helmuth
Lohan tamějšímu premiérovi Salimu Berishovi dotazník Evropské komise, který je
nutno vyplnit pro to, aby Komise a následně Evropská rada měla podklady ke zvažování
udělení statusu kandidátské země. Na základě dotazníku instituce Evropské unie
posuzují připravenost státu na vstup do Unie a jeho schopnost plnit závazky vyplývající
z tohoto členství. Dotazník vytvořený pro Albánii čítal celkem 2 280 dotazů. Ty se opět
týkaly všech částí evropského právního rámce, stejně tak i oblasti kodaňských kritérií
pro vstup do EU.89 Na základě vyplnění dotazníku albánskou stranou, vydala
9. listopadu 2010 Evropská komise posudek týkající žádosti Albánie o členství
v Evropské unii určený pro Radu a Evropský parlament. Komise ve zprávě posoudila,
že Albánie dobře plní povinnosti vyplývající z Dohody o stabilizaci a přidružení
a ocenila albánskou otevřenost a konstruktivnost v případě problémů. Albánie by ale
měla věnovat pozornost lepšímu dodržování časových lhůt pro plnění závazků. Zpráva
zmiňovala albánskou Národní strategii pro rozvoj a integraci, kterou považovala za
„komplexní a ambiciózní plán, který umožňuje sbližování národní legislativy s acquis
communautaire“.90 Dále Komise zmiňovala důležitost podpisu Smlouvy o energetickém
společenství z roku 200591, kterou ve stejnou dobu mimo tehdejší členské státy EU
podepsalo kromě Albánie i Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Makedonie, Rumunsko, Bulharsko a Kosovo.92 Ve zprávě Evropské komise bylo dále
zmíněno, že Unie je nejdůležitějším obchodním partnerem Albánie, konkrétně 80 %
z celkového zahraničního obchodu Albánie probíhá s Evropskou unií. Mezi problémy

88

„Relations between Albania and the EU“, Republic of Albania: Ministry for Europe and Foreign
Affairs, http://www.punetejashtme.gov.al/en/mission/eu-integration/relations-between-albania-and-the-eu
(staženo 1. 5. 2018).
89
Tisková zpráva Delegace Evropské unie pro Albánii ze dne 16. 12. 2009, dostupné z:
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/albania/documents/news/2009/20091216_en.pdf.
90
Sdělení Evropské komise č. 2010/0680 ze dne 9. 11. 2010.
91
Ibid.
92
„Energetické společenství“, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
https://www.mpo.cz/cz/energetika/mezinarodni-spoluprace/evropska-energeticka-politika/energetickespolecenstvi--1121/ (staženo 2. 5. 2018).

23
albánského státu Komise zařadila nedostatečnou efektivitu a stabilitu demokratických
institucí, stejně tak nesprávné fungování parlamentu, což má za následek neefektivní
kontrolu vlády. Jako další problémy byly identifikovány nekonstruktivní politický
dialog v zemi a politizace státní správy. V posledních letech došlo dle Zprávy v Albánii
pomocí legislativních a institucionálních reforem ke změnám v soudnictví, v oblasti
boje proti korupci a organizovanému zločinu a k posílení právního státu. I přesto ale
nadále nebylo soudnictví dostatečně transparentní a stále nebyly k dispozici záznamy
o boji proti korupci a organizovanému zločinu. Co se týká hodnocení ekonomické stavu,
Komise usoudila, že Albánie dosáhla takové makroekonomické stability, která
umožňuje předvídat hospodářský vývoj, ale výše státního dluhu znamená pro zemi stav
zranitelnosti. Závěr zprávy vyjadřuje, že Albánie by mohla, pokud vytrvá ve svých
snahách, ve střednědobém horizontu dosáhnout shody s acquis communautaire
v oblastech daňové politiky, vědy a výzkumu, vzdělávání a kultury nebo zahraniční
a bezpečnostní politiky. Na druhou stranu, pokud chce země ve stejném horizontu
dosáhnout změn i v oblastech volného pohybu kapitálu, veřejných zakázek, hospodářské
soutěže či ochrany spotřebitele, bude muset ve svých snahách vynaložit zvýšené úsilí.
Největší úsilí a pozornost bude muset dle Evropské komise Albánie věnovat volnému
pohybu zboží, médiím, rozvoji venkova, sociální a regionální politice a v neposlední
řadě také oblasti soudnictví. V závěru posudku Evropské komise je uvedeno, že přístup
Albánie do Evropské unie by jen omezeně ovlivnil politiku Unie a neovlivnil by její
schopnost udržovat a prohlubovat vlastní rozvoj. Komise slíbila, že bude nadále
sledovat změny ve vývoji Albánie a že Albánii bude nadále poskytována finanční
pomoc pro potřebné reformy v rámci programu IPA93, a Evropské radě tak udělení
albánského kandidátského statusu ani nedoporučila, ani nevyvrátila. Albánská vláda na
doporučení Evropské komise přijala akční plán týkající se všech 12 klíčových priorit,
které Komise ve zprávě identifikovala. Tento akční plán měl za cíl zlepšit hlavně
fungování parlamentu, posílit právní stát, provést reformy veřejné správy, zintenzivnit
boj proti korupci a organizovanému zločinu a posílit ochranu lidských práv.94
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3.2.3 Vývoj od roku 2011
Další zpráva Evropské komise týkající se pokroků Albánie byla předložena Evropskému
parlamentu a Radě v říjnu roku 2011 a hodnotila období od října 2010 do září 2011.
Zpráva hodnotí mírné zlepšení ve fungování albánského parlamentu a v průbězích jeho
zasedání, nicméně na albánské politické scéně v době vypracovávání posudku Komise
panovala patová situace mezi vládnoucí většinou a opozicí a stále chyběl konstruktivní
dialog mezi těmito stranami. Opozice ukončila svůj dlouhotrvající bojkot výkonu
funkce až v září roku 2011, tedy těsně před vydáním posudku Evropské komise, a tak
během hodnoceného roku nedošlo k žádným důležitým legislativním změnám ani ke
zlepšení v oblasti parlamentní funkce dohledu nad výkonnou mocí. Komise ve zprávě
konstatovala, že nebylo dosaženo žádného pokroku v oblasti voleb, což zemi doporučil
Úřad pro demokratické instituce a lidská práva a bylo stanoveno jednou z klíčových
priorit v přechozí zprávě Komise. I v tomto případě se jednalo o důsledek nedostatku
konstruktivního dialogu mezi vládnoucí koalicí a opozicí, kdy opozice blokovala
schválení volební reformy. Co se týká veřejné správy, byly připraveny změny zákona
o státní službě. Jinak reformy postihující oblast veřejné správy velmi nepokročily, státní
služba nadále podléhala politizaci. Stejně tak během zmiňovaného roku nebylo
dosaženo žádného pokroku ve věci jmenování ombudsmana ani ve věci nezávislosti
soudů. Dalo by se říci, že téměř v každé z kapitol této zprávy, které se zabývaly
jednotlivými problematickými oblastmi, Evropská komise zaznamenala určité dílčí
pokroky, ale vždy došla k závěru, že jsou značně nedostačující a neodpovídají
představám Evropské unie, případně stav zůstal takový, jak se k němu vyjadřovala
Komise předchozí rok (to např. ve věci přispívání k dobré regionální stabilitě a podpory
kladných vztahů se sousedy). Komise ve zprávě pochválila rostoucí otevřenost albánské
ekonomiky. Jako oblast, ve které Albánie dosáhla pokroku, byla označena spravedlnost,
svoboda a bezpečnost. Konkrétně byl oceněn pokrok v boji proti organizovanému
zločinu, jehož bylo docíleno především díky mezinárodní spolupráci a implementaci
nového zákona. Nejúspěšněji pak byla ohodnocena kapitola Věda a výzkum, a to díky
viditelnému zlepšení spolupráce ve výzkumu s Evropskou unií. Oceněno bylo i další
přibližování se acquis communautaire.95
O rok později představila Evropská komise další zprávu vyhodnocující stav
a pokroky, kterých Albánie dosáhla a opět pokrývala období od října do září, tentokrát
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let 2011-2012. K největší změně došlo jednoznačně na politickém poli, kde
v listopadu 2011 dosáhla opozice politické shody s vládnoucí většinou. Po téměř dvou
a půl letech tak byl ukončen patový stav, kdy přes opozici nemohla procházet žádná
parlamentní rozhodnutí. Strany se dohodly na provedení volební reformy, na zlepšení
jednacího řádu parlamentu a na přijetí všech zákonů, které v období opozičního odporu
nezískaly potřebnou 3/5 většinu. Ke všem těmto ujednaným záležitostem později
opravdu došlo.96 Nejen Komise přikládala této změně stavu v albánské politice, která
bude dále určovat směřování země, velkou důležitost, poněvadž bude parlamentu
umožněno rychleji provádět reformy potřebné k plnění hlavních cílů a kritérií
stanovených Evropskou komisí v předcházejících letech. Za nejdůležitější rozhodnutí,
která byla v tomto období schválena, považuji změny v trestním zákoníku – především
změnu v zákonu o ukládání sankcí za korupci v soukromém sektoru. Dle Komise bylo
třeba dále pracovat na zlepšování funkce albánského parlamentu. Návrhy zákonů by
měly být vždy veřejně přístupné, což v této době stále často nebyly. Dosaženo nebylo
pokroku v reformě albánské územní správy, přičemž některé její malé jednotky byly
Komisí identifikované jako ekonomicky neudržitelné. Zákon pro změnu této situace byl
již přijat, jeho implementace ovšem probíhala velmi pomalu. Jako pokrok vnímá
Evropská komise i jmenování ombudsmana, což bylo také jednou z hlavních priorit.
Jmenování opět napomohla spolupráce opozice s vládnoucí většinou. Jen mírný pokrok
byl zaznamenán v oblasti soudní reformy, avšak provádění reforem bylo třeba urychlit
tak, aby bylo dosaženo nezávislosti, účinnosti a odpovědnosti soudních orgánů.
Neutralita a nezávislost Nejvyššího a Ústavního soudu nebyly dle Komise stále
zaručeny a zveřejňování soudních rozhodnutí stále postrádalo systematičnost. Bylo
dosaženo ústavních změn, které umožnily vyšetřování a trestní stíhání soudců, což by
mělo omezit jejich úplatnost. Priorita boje proti korupci byla naplňována jen pomalu
a v malém rozsahu. Ve zprávě Komise je dále zmíněn albánský podpis Úmluvy Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí na konci roku 2011
jakožto krok k lepšímu naplňování lidských práv v zemi. Kladně je hodnocena dohoda
uzavřená mezi Albánií, Černou Horou a Makedonií. Dohoda vznikla z albánské
iniciativy a umožňuje občanům jmenovaných států cestovat až po dobu tří měsíců v této
zóně bez víz. Vztahy se všemi sousedními zeměmi Albánie buď zůstávaly nadále
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v dobrém stavu, nebo se vyvíjely. Na dobré úrovni také zůstala spolupráce v rámci
organizace CEFTA a Světové obchodní organizace. Co se týká ekonomického stavu
Albánie, v roce 2012 došlo ke snížení inflace vzhledem ke snížení cen importovaných
potravin. Makroekonomická stabilita země byla zachována. Nezaměstnanost ovšem
stále zůstala na úrovni přes 13 %. Otevřenost albánské ekonomiky se nadále zvyšovala
a hodnota obchodu se zbožím a službami dosáhla v roce 2011 90 % albánského HDP,
což bylo o celá 4 % více než v roce předchozím. Velký pokrok, který byl zaznamenán
v oblasti vzdělávání a kultury, přiblížil odvětví evropským standardům, především co se
týče vysokoškolského a odborného vzdělávání. Albánie také nadále přibližovala svou
zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku směrem k acquis communautaire.97
Komise nakonec doporučila Evropské radě udělit Albánii status kandidátské země,
ovšem s výhradou dokončení klíčových opatření v oblasti reformy soudnictví, reformy
veřejné správy a revize jednacího řádu parlamentu.98 O dva dny později přijala Rada
toto doporučení a oznámila, že udělí Albánii kandidátský status ve chvíli, kdy bude
posouzeno, že v zemi došlo k zásadním pokrokům v těchto třech oblastech.99
Na podzim roku 2013 byl Evropskou komisí opět vydán posudek albánského
stavu a pokroků, které stát za poslední rok učinil. Zpráva cenila pokrok na politické
scéně Albánie, kde proběhly korektní volby a kde poražená strana uznala vítěze
a premiér uvolnil cestu nové vládě. Během uplynulého roku došlo k důležitému
schválení Zákona o státní službě, což bylo považováno za důležitý krok, který povede
k depolitizaci a profesionalizaci veřejné správy. Také byl schválen nový Zákon
o Nejvyšším soudu a došlo ke změně jednacího řádu parlamentu. Zlepšila se
transparentnost legislativního procesu v zemi a začalo docházet k umisťování zápisů ze
zasedání na internetové stránky albánského parlamentu. Problém zůstával ve věci
zveřejňování návrhů zákonů a zařazování bodů do programu jednání s nedostatečným
předstihem. Komise chválila ombudsmanovo plnění role a uvedla, že je třeba navýšit
rozpočet pramenící do tohoto sektoru. Co se týká soudního systému, proběhla v Albánii
spousta změn a bylo zavedeno více zákonů, které se zaměřovaly na lepší funkčnost
soudů, jejich nezávislost a transparentnost. Ještě bylo třeba změnit způsob jmenování
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soudců a členů Nejvyššího soudu. Albánie prokázala v roce 2013 snahu bojovat proti
korupci – začala se věnovat hlavně problematice financování politických stran.
Nekontrolovaná ale stále zůstávala korupce v místních správách. Pokroku bylo
dosaženo také v boji proti organizovanému zločinu, došlo ke zvýšení počtu vyšetřování
a ke zlepšení mezinárodní spolupráce, i přesto ale zůstávala oblast organizovaného
zločinu v Albánii závažným problémem a v boji proti němu bylo potřeba vyvíjet další
úsilí. Ekonomická situace v roce 2013 byla následující: HDP na obyvatele zůstalo od
roku 2011 téměř nezměněné na zhruba na 30 % průměru Evropské unie.
Nezaměstnanost stále zůstávala na úrovni kolem 13 %. Během druhého kvartálu roku
2013 došlo ke snížení inflace na 2,2 %. Albánský lek zůstával od roku 2012 nadále
stabilní. Schodek rozpočtu Černé Hory se snížil o 1 desetinu procenta na 3,4 % HDP,
což stále přesahovalo předpokládanou hodnotu 3 %. Co se týká celkového státního
dluhu, ten vzrostl mezi léty 2011 a 2012 o 3,5 % na úroveň téměř 63 % HDP, což opět
přesáhlo 60% limit stanovený zákonem. V Albánii přetrvávalo nedostatečné fiskální
plánování. Evropská unie zůstala v roce 2012 procentuálně nejvýznamnějším
obchodním partnerem Albánie a stejně tak zůstala hlavním zdrojem zahraničních
investic v zemi. V oblasti volného pohybu pracovníků došlo k určitému pokroku,
především co se týče přístupu občanů Evropské unie na albánský trh práce. Tato oblast
byla ale stále v počáteční fázi. Albánie také musela dále projevovat snahu v přibližování
se evropskému acquis communautaire, a to hlavně v otázkách pojištění, rozvoje
venkova a zemědělství jako takového, dále v oblasti dopravy, kde bylo třeba posílit
především administrativní kapacitu ve všech způsobech přepravy. Problémem zůstávala
i bezpečnost silniční dopravy. Dále bylo nutno dosáhnout zlepšení bezpečnostních
podmínek práce. Komise ocenila albánský posun v oblasti veřejných zakázek a pokrok
v oblasti firemního práva. Mírné zlepšení bylo zaznamenáno ve výkonnosti Orgánu pro
hospodářskou soutěž. Na úrovni evropských norem se stále nenacházela nezávislost
sdělovacích prostředků. Albánie dosáhla dle Komise dobrého pokroku v oblasti
statistiky, kde došlo k důležitým změnám v Zákoně o statistice. Komise usoudila, že je
nutné provést další reformy v albánské ústavě, i přesto, že bylo dosaženo dalších
pokroků v oblasti spravedlnosti, svobody, bezpečnosti a boje proti organizovanému
zločinu, praní špinavých peněz a drogovému obchodu. Zlepšila se i správa hranic. Bylo
třeba docílit lepší spolupráce mezi orgány podílejícími se na trestních řízeních pro to,
99
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aby mohla Albánie vykazovat přesvědčivé výsledky svého proaktivního vyšetřování,
stíhání a odsouzení lidí usvědčených z trestné činnosti. Musela být zlepšena kvalita
albánského vzdělávání. Albánie v roce 2013 pokračovala v přibližování se acquis
communautaire v oblastech týkajících se zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky.
Ve chvíli vydání zprávy označila Komise za důležité dokončit on-line registr zbraní,
který bude pod správou Albánské státní policie. Vývoj v této oblasti postupoval dobrým
směrem.100 Na základě pokroků uvedených v této Zprávě vydala Evropské komise
doporučení pro přijetí Albánie jako kandidátského státu pro vstup do EU.101
V listopadu roku 2013 proběhl první albánsko-evropský dialog na vysoké
úrovni. Následně byl Albánii v červnu 2014 udělen status kandidátské země.102

3.3 Vývoj vztahu a spolupráce Evropské unie s Černou Horou
po zisku kandidátského statusu
Zároveň s přijetím Černé Hory jako kandidátského státu pro vstup do EU na konci
roku 2010 bylo identifikováno sedm bodů, kterých musí být v zemi docíleno pro to, aby
mohla být zahájena přístupová jednání. Těmito klíčovými prioritami bylo:


úprava legislativního rámce voleb dle doporučení Úřadu pro demokratické
instituce a lidská práva a Benátské komise; posílení legislativní a kontrolní
funkce parlamentu,



dokončení zásadních kroků v reformě veřejné zprávy a posílení státního
kontrolního orgánu,



posílení právního státu zejména prostřednictvím jmenování soudců a státních
zástupců na základě jejich zásluh a také prostřednictvím posilování
nezávislosti, autonomie, efektivity a odpovědnosti soudců a státních
zástupců,



zlepšení

právního

rámce

pro

boj

s korupcí,

vytváření

záznamů

o proaktivních vyšetřováních, stíháních a odsouzeních viníků ve všech
případech korupce,
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posílení boje s organizovaným zločinem prostřednictvím proaktivního
vyšetřování nebo zvýšené regionální spolupráce a vytváření záznamů
o proaktivních vyšetřováních,



zajištění svobody médií.103

V době udělení kandidátského statusu Černé Hoře byl přijat strategický
dokument s názvem Program přijetí Černé Hory do EU 2014-2018. Ten se skládá
z tabulek ke každé z kapitol přístupových jednání s přehledem současného stavu dané
oblasti a plánů budoucích opatření pro docílení synchronizace s acquis communautaire.
Dále jsou také v tabulkách provedeny odhady finanční nákladnosti jednotlivých
opatření.104 Program byl vytvořen především z důvodu rychlejšího a efektivnějšího
monitorování pokroků v oblasti a také pro lepší koordinaci činnosti všech účastníků
přístupových jednání.
Zpráva Evropské komise z května roku 2012 hodnotila dosažené pokroky
Černé Hory v oblasti dříve stanovených klíčových priorit. Komise zaznamenala pokrok
v oblasti

činnosti

parlamentu,

veřejné

správy,

kde

došlo

k profesionalizaci

a depolitizaci, dále v oblasti svobody sdělovacích prostředků. V době vydání zprávy
probíhal v zemi proces ústavní revize, který měl zaručit nezávislost soudů. Černá Hora
také dle zprávy vyvinula snahu v oblasti zaznamenávání výsledků svého boje proti
organizovanému zločinu a proti korupci. Během sledovaného období byla zahájena
implementace nových antidiskriminačních a protikorupčních opatření. Černá Hora byla
nadále považována za stát, který hrál konstruktivní roli v rámci regionální spolupráce
a který se nepotýkal s problémy při plnění Dohody o stabilizaci a přidružení. I přes tyto
černohorské úspěchy je dle Komise nadále nutno, aby země pokračovala ve snaze
zabránit korupci na vysoké politické úrovni a také organizovanému zločinu, pro to bylo
třeba mimo jiné zajistit bezpečné prostředí pro investigativní žurnalistiku. V závěru
zprávy vyjádřila Evropská komise názor, že Černá Hora je připravená na zahájení
přístupových jednání s Evropskou unií a Komise opakovala své doporučení
z roku 2011, aby byla tato jednání Radou EU schválena.105 Přístupové rozhovory mezi
Evropskou unií a Černou Horou byly zahájeny ke konci června roku 2012.106
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V roce 2014 se Černá Hora stala součástí programu IPA II, ze kterého bylo pro
tento stát vyčleněno 270,5 milionu euro, a to pro roky 2014-2020. Hlavními prioritami
pro toto období bylo stanoveno: posílení demokratických institucí, reforma státní
služby, zlepšení nezávislosti a efektivity soudnictví, boj proti korupci a organizovanému
zločinu, reformy řešící nedostatky v ochraně lidských práv a práv menšin, přiblížení se
normám EU v otázce ochrany životního prostředí, zlepšení dopravní infrastruktury
a dopravního napojení na sousední státy, lepší napojení systému vzdělávání na potřeby
trhu práce, příprava hospodářství na přijetí společné zemědělské politiky a podpora
dobrých sousedských vztahů v oblasti a spolupráce těchto států.107
Poslední dostupná zpráva hodnotící pokrok a stav Černé Hory pochází
z listopadu 2016. Evropská komise konstatuje, že i přes přetrvávající polarizaci
černohorské politické scény jsou vláda a opozice schopny dosáhnout kompromisu.
Parlamentní volby v říjnu roku 2016 proběhly transparentnějším způsobem než ty
předchozí a respektovaly základní svobody. Černá Hora také přijala strategii pro
reformu veřejné správy pro léta 2016-2020. Stále nedošlo k plné implementaci právního
rámce pro dosažení nezávislosti, odpovědnosti a profesionality v odvětví soudnictví. Je
nutno přijmout opatření, která povedou ke snížení počtu nevyřešení případů a ke
zkrácení délky jednotlivých soudních řízení. I přesto, že v roce 2016 zahájila svou
činnost Agentura pro boj proti korupci, korupce zůstává stále vážným problémem.
Černá Hora musí zvýšit schopnost vypracovávání záznamů o konfiskovaných majetcích,
které pocházejí z trestné činnosti. Země by také měla dosahovat lepších výsledků ve
vyšetřování případů obchodování s lidmi a praní špinavých peněz. Černá Hora je jen
z malé části připravena na rozvoj fungující tržní ekonomiky. I přesto, že investice do
infrastruktury a cestovního ruchu podporují hospodářskou činnost, dochází k rychlému
nárůstu veřejného dluhu a v zemi je stále vysoká nezaměstnanost. Je nutné docílit větší
konkurenceschopnosti průmyslu určeného pro export. Dobrého pokroku dosáhla Černá
Hora v oblasti přibližování se acquis communautaire. Země také dosahuje pokroků
v kapitolách týkajících se volného pohybu zboží, zemědělství a rozvoje venkova,
životního prostředí, vnějších vztahů a podobně. Do budoucna by se měla Černá Hora
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zaměřit dle zprávy Komise na hospodářskou soutěž a na hospodářskou a měnovou
politiku.108

3.4 Vývoj vztahu a spolupráce Evropské unie s Albánií po
zisku kandidátského statusu
Albánii byl udělen status kandidátské země v červnu 2014. Země v té době přijala
strategický plán pro provádění reforem souvisejících s pěti stanovenými klíčovými
prioritami, které je nutné dodržet pro zahájení přístupových jednání.109 Těmito
prioritami bylo:
 zřízení profesionální a depolitizované správy,
 zvýšení nestrannosti soudnictví,
 posílení boje proti organizovanému zločinu,
 posílení boje proti korupci,
 zesílení ochrany lidských práv.110
Poslední dostupná zpráva zabývající se hodnocením albánského pokroku je
z listopadu 2016. Evropská komise v ní oceňuje postupující reformy týkající se veřejné
správy a soudnictví. Mimo jiné byl přijat důležitý soubor zákonů o reorganizaci
soudních struktur, avšak korupce v soudnictví zůstává nadále vážným problémem,
v boji proti němuž je třeba vynaložit zvýšené úsilí. Došlo k modernizaci policie a ke
zlepšení spolupráce s Europolem.111 Albánie ale nedosahuje dostatečné úrovně ve
spolupráci mezi policií a státními zástupci – tento aspekt je nutno posílit pro dosažení
zvýšené efektivity v likvidaci sítí organizovaného zločinu. Ke konfiskaci neoprávněně
nabytého majetku ze zločinecké činnosti v Albánii stále nedochází. Země je jen velmi
omezeně připravená na přijetí acquis communautaire ve věci svobody projevu. Dále je
nutno zvýšit nezávislost médií. Albánie i nadále hrála konstruktivní roli v případech
regionální spolupráce. Co se týče ekonomické situace země ve sledovaném období
od října 2015 do září 2016, došlo ke zrychlení ekonomického růstu, nicméně hodnoty
nezaměstnanosti byly stále příliš vysoké. Stále nedošlo ke snížení státního dluhu
a opakovaně docházelo k podhodnocování částek vyčleněných ze státních výdajů na
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investice. Bankovní sektor je stále zatížen problémy s nesplácenými úvěry. Albánie byla
ve zprávě označena za mírně připravenou na vyrovnání se s konkurenčním tlakem, který
by nastal po vstupu země do Evropské unie. Dle vyjádření Komise musí Albánie zajistit
především zvýšení kapacit pro provádění implementace acquis communautaire. Dále je
nutno pracovat na zajištění transparentního a efektivního systému zadávání státních
zakázek. Velkým problémem, který shledala Komise během monitoringu Albánie, byl
vysoký počet neopodstatněných žádostí Albánců o azyl na území Evropské unie či
celého schengenského prostoru. Albánie by měla přijmout okamžitá a rozhodná opatření
zavádějící mechanismus pro dohled nad tímto trendem.112 Evropská komise vydala
doporučení členským státům EU, aby zvažovaly možnost zahájení přístupových jednání
s Albánií, ovšem s výhradou dosažení hmatatelného pokroku při provádění reforem
soudnictví.113 Avšak Rada na svém zasedání v prosinci roku 2016 zdůraznila, že pro
zahájení přístupových jednání je nutné, aby daná země zajistila trvalou a komplexní
implementaci opatření ve všech klíčových prioritách.114 V listopadu 2016 zřídila
albánská vláda radu pro evropskou integraci, která sdružuje ministry zodpovědné za
záležitosti zmiňované v pěti klíčových prioritách. Vláda si od této inciativy slibuje lepší
koordinaci, která urychlí albánskou cestu k otevření přístupových jednání.115

3.5 Přístupová jednání
Přístupová jednání mohou být, jak již bylo zmíněno, započata, jakmile dojde
k jednohlasnému

schválení

všemi

vládami

členských

států

Evropské

unie

prostřednictvím Rady EU. Jednání probíhají na úrovni mezivládních konferencí
a v době psaní bakalářské práceb byla rozdělena do 35 kapitol podle jednotlivých politik
stanovených v acquis communautaire. V minulosti byla přístupová jednání rozdělena
pouze do 31 kapitol. Ke zvýšení počtu kapitol došlo v roce 2004 po velkém rozšíření
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Evropské unie.116 K uzavření každé jednotlivé kapitoly může dojít, jen pokud ve věci
nastane absolutní shoda všech členských států.117

3.5.1 Přístupová jednání Černé Hory
V případě Černé Hory došlo ke schválení zahájení přístupových jednání na zasedání
Rady EU dne 26. června 2012 s tím, že k samotnému zahájení jednání oficiálně dojde
o tři dny později. Rada jednala na základě zprávy Evropské komise, která zaznamenala
pokrok země v provádění reforem převážně v oblasti právního státu a boje proti korupci
a organizovanému zločinu. Rada svým rozhodnutím potvrdila hodnocení Komise o tom,
že Černá Hora dosáhla potřebného stupně souladu s kritérii členství v EU pro zahájení
přístupových jednání. Rada v zápisu z tohoto svého jednání vyzvala Europol, aby
předložil zprávu o situaci organizovaného zločinu v Černé Hoře a zároveň došlo
k vyzvání Komise, aby tuto zprávu zohlednila v nadcházejících kontrolních zprávách
o stavu země. Rada EU si byla vědoma hlavních problémů Černé Hory, a tak rozhodla,
že kapitoly týkající se zaprvé justičního systému a základních práv a zadruhé
spravedlnosti, svobody a bezpečnosti budou otevřeny hned z počátku jednání, aby byl
zemi poskytnut dostatečný čas pro nápravu nedostatků v daných oblastech.118
K otevření těchto dvou kapitol č. 23 a 24 došlo v prosinci roku 2013.119
Od zahájení přístupových rozhovorů roku 2012 se do konce roku 2017 konalo
v Bruselu celkem deset konferencí Evropské unie se zástupci Černé Hory jako
kandidátského státu na ministerské úrovni120, přičemž k příležitosti každé z těchto
konferencí vydala Rada Evropské unie zprávu o sledovaných pokrocích Černé Hory.
Ke stejnému datu bylo otevřeno 30 z 35 kapitol přístupových jednání. Z otevřených
30 kapitol byly 3 předběžně uzavřeny. Hned v prosinci roku 2012 na druhé přístupové
konferenci byla provizorně uzavřena kapitola č. 25 pojednávající o vědě a výzkumu.121
O rok později došlo ke schválení uzavření kapitoly č. 26 s názvem Vzdělání a kultura.122
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Prozatím poslední provizorně uzavřenou kapitolou byla kapitola č. 30 týkající se
vnějších vztahů země. K jejímu uzavření došlo na přístupové konferenci, která se konala
20. června 2017.123
V každé z deseti dostupných zpráv Rady Evropské unie byl hodnocen pokrok
a snaha Černé Hory zlepšovat konkrétní oblasti. Zatím poslední přístupová konference
se konala v prosinci roku 2017 a účastnil se jí za EU estonský ministr zahraničí Sven
Misker, za Evropskou komisi komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání
o rozšíření Rakušan Johannes Hahn a stranu Černé Hory zastupoval tehdejší ministr pro
evropskou integraci Aleksandar Andrija Pejović. Na konferenci byla otevřena
kapitola č. 2 týkající se volného pohybu pracovníků a kapitola č. 3 pojednávající
o právu usazování a volném pohybu služeb.124
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Závěr
Přesto, že Albánie zahájila jednání s Evropskou unií již na počátku 90. let, čímž
se stala prvním ze států západního Balkánu, který přistoupil k přímé komunikaci s Unií,
ke konci roku 2017 jí stále nebylo umožněno zahájení přístupových jednání. Naopak na
případu Černé Hory můžeme sledovat opačný fenomén – velmi rychlý vývoj situace.
Černá Hora jako samostatný a nezávislý stát vznikla teprve na jaře roku 2006 a od té
chvíle probíhá opravdu rychlý proces jednání a uzavírání dohod s Evropskou unií. Již na
konci roku 2008 podala Černá Hora přihlášku do EU a velmi brzy – konkrétně o dva
roky později – jí byl udělen status kandidátské země. O další dva roky později, tedy
v roce 2012, byla se zemí zahájena přístupová jednání.
Albánie, která v 90. letech pod vedením Saliho Berishi jasně směřovala
k nedemokratickému zřízení, byla i nadále pokládána (nejdříve Spojenými státy
americkými, později i Evropskou unií) za stát, který již definitivně překonal období
totalitního režimu. Z tohoto důvodu začala Evropská unie hned na počátku
90. let minulého

století

navazovat

s Albánií

spolupráci

ve

formě

uzavírání

hospodářských dohod, což můžeme dnes považovat za předčasné. Tendence západního
světa považovat tyto státy za svobodné a demokratické navzdory jasným důkazům
o opaku, většinou přispěly k dalšímu upevňování moci těmito vůdci, a tak nebyl
v zemích prostor pro přirozený vývoj směrem k lepší ekonomické situaci.
V Albánii byla ještě během 21. století velmi složitá politická situace, která není
členskými státy Evropské unie považována za standardní. Reformy často nemohly být
prosazovány vzhledem k opozičnímu bojkotu a tato období trvala i několik měsíců.
Naopak na případu Černé Hory můžeme sledovat jasné rozhodnutí a následné odhodlání
země ve věci evropské integrace. Černohorská vláda začala rychle schvalovat změny
zákonů, čímž se přibližovala acquis communautaire rychleji než Albánie, a tak jí byly
ze strany Evropské unie umožněny posuny ve vzájemném vztahu.
Tato práce se ve své první části věnovala teoretickému ukotvení tématu. Celkem
ve dvou kapitolách byly rozebrány formy a prostředky spolupráce zemí západního
Balkánu s Evropskou unií včetně programů EU pro finanční pomoc těmto státům. Také
zde byl popsán postup od podání přihlášky po přístup země do Unie. Kapitola č. 3
rozdělená do podkapitol je praktickou částí práce, kde je systematicky popsán vývoj
vztahů mezi Evropskou unií a jednotlivě Černou Horou a Albánií.
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Úseky praktické části vycházely z oficiálních dokumentů institucí Evropské
unie, na jejichž základě byly znázorňovány pokroky obou ze států. Pokrok těchto zemí
je Evropskou komisí posuzován zaprvé na základě sbližování zákonů dané země
s acquis communautaire a zadruhé na základě plnění klíčových kritérií, která byla Unií
stanovena v období udělování kandidátského statusu sledovaným zemím.
Jak bylo v práci popsáno a sledováno, Černá Hora postupuje rychlým tempem,
jak

ve

věci

podané

přihlášky

a

zisku

kandidátského

statusu,

tak

nyní

během přístupových jednáních s Evropskou unií. Většinou je i přes shledané nedostatky
chválena snaha Černé Hory reformovat i její postupný posun k lépe fungujícímu státu.
V případě Albánie jsou v hodnotících zprávách Evropské komise zaznamenávány
převážně jen drobné posuny v jednotlivých kapitolách a spíše stále přetrvávající
závažné problémy, které jsou neslučitelné se členstvím v EU. Tím pádem nebylo ke
konci roku 2017 stále umožněno zahájení přístupových jednání. Hypotézu práce je tedy
možno považovat za potvrzenou.
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Summary
Despite the fact that Albania started to communicate with the European Union in the
1990s, at the end of 2017 it did not start the accession negotiations. On the contrary
Montenegro has been going through the process with the European Union very quickly.
The independent state of Montenegro was not established until the year of 2006.
In 2008 Montenegro has applied for the EU membership and only two year later the EU
has grant Montenegrins the candidate status.
The thesis monitored and described Montenegro’s quick proceeding on its
approach to the EU structures and the process of the accession negotiations between
the EU and Montenegro. Despite the shortcomings that European Commission finds and
mentions in its’ reports on the progress, Montenegro is usually considered to be
successful in introducing and adopting new laws. In reports on Albanian progresses
there are mostly reported only moderate improvements and serious problems
incompatible with the EU membership. Therefore the EU has not started the accession
negotiation. Thus, the hypothesis of the thesis is considered as confirmed.
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