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Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat rozšiřování celosvětově 

jedinečného integračního seskupení, kterým je Evropská unie. Ta uţ při 

svém vzniku, přesněji při vniku společenství, jeţ jí předcházela, 

předpokládala, ţe počet jejích členů se nebude pořád psát číslicí šest, ţe 

se tato cifra bude zvětšovat. I rozšiřování patří mezi ty otázky, při jejichţ 

probírání nebývá snadné dobrat se konsenzu. Někdy je toto téma mezi 

profesní i laickou veřejností tématem ţhavým, v současné době se o něm 

příliš nediskutuje. Přesto jsem se rozhodl věnovat se tomuto zajímavému 

tématu, poněvadţ jsou v rámci něj probírány všelijaké politické, 

ekonomické či společenské aspekty, dotýká se (ostatně jako nemálo 

dalších činností spojených s EU) členů Unie a jejich občanů. 

 

Při vypracovávání budu čerpat z klasických knih, učebnic, 

elektronických zdrojů i oficiálních internetových stránek unijních institucí, 

zpravodajství a snad i svých znalostí načerpaných během ţivota díky 

vzdělávacímu systému (především vysoké škole), sledování všeobecného 

dění a disputacím o něm. 

 

Nejprve se budu z různých úhlů pohledu věnovat integraci, 

krátce se zmíním o Evropské unii a jejím vzniku a vývoji, napíši něco o 

tom, kdy, kam a za jakých podmínek je rozšiřování moţné, uvedu nástroje 

a techniky rozšiřování, ukazatele integrace ekonomik, představím stupně 

hospodářské integrace podle dělení starého a nového včetně důvodů jeho 

zavedení i rozdílů mezi nimi, následovat budou stupně integrace politické 

a v neposlední řadě se budu zabývat teoretickými přístupy k integraci, 

hlavně jejich čtyřmi nejvýznamnějšími variantami. 

 

V další kapitole se konkrétně zaměřím na rozšiřovací proces. 

Zmapuji podmínky vstupu do EU, samozřejmě nevynechám ty nejznámější 

– Kodaňská kritéria. Potom nastíním samotný průběh procedury 
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přičlenění, letmo se zmíním o orgánech zabývajících se rozšířením a 

následně přejdu ke konečné části kapitoly, v níţ chronologicky rozeberu 

uskutečněná rozšíření, která neprobíhala vţdycky hladce. 

 

Poslední kapitola rozebere současný stav v oblasti rozšiřování, 

kde to bude relevantní, zmíním se o moţné budoucnosti onoho problému, 

budu se zabývat odlišnými zájmy a názory v EU na rozšíření, dotknu se 

důvodů k dalším rozšířením, dopadů onoho procesu. V hlavní části se budu 

věnovat případným novým členům. 
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1 Rozšiřování Evropské unie – jeden z cílů integračního procesu 

 

EU je jedinečná, na světě není nic podobného. Jedná se 

o nejvyspělejší integraci na planetě. Existují na ni názory kladné i záporné. 

Kritici projektu vytýkají, ţe jde o dílo proevropských elit, poukazují na 

demokratický deficit, sloţitost i nepochopitelnost pro Evropany. 

 

Unie je chápána jako nové období ve formování svazku mezi 

evropskými národy, v kterém jsou přijímána rozhodnutí nejblíţ k občanu a 

nejotevřeněji, způsobem, v němţ se projevuje solidárnost. EU je 

politickým systémem majícím tendenci rozšiřováním a prohlubováním 

svých funkcí naplnit charakteristiky státu. 

 

Evropská unie není rezultát neproblematického průběhu, nýbrţ 

snahy komplikované málo příznivými globálními poměry a nezralostí 

partnerů sbliţování. Působením II. světové války došlo k jedné ze změn 

vedoucích k praktickému provedení myšlenky evropského sjednocování –

integrace Evropy se z filozofické ideje stala politickým pojmem. 

Rozhodujícím hybným činitelem počáteční etapy byla představa Evropy 

zdatné překonat národní antagonizmus, jeţ by nebyla moţná bez 

ponaučení z II. světové války a bez empirie s hnutím odporu proti 

totalitnímu systému. Ekonomická náplň nové evropské atmosféry je 

odvozeným počinem, je ale podmínkou pro naplňování tohoto politického 

plánu, za jehoţ protagonisty jsou pokládáni francouzští politici Jean Monet 

a Robert Schuman. 

 

Příčinami integrace Evropy byly, respektive jsou, dějinné 

konflikty mezi národy způsobené hlavně nacionálními státy, vnější 

nebezpečí představované komunistickým Sovětským svazem, obnova 

válkou poškozené Evropy, posílení konkurenceschopnosti, sladění 

protekcionizmu, prosazování zahraničněpolitických a -ekonomických 

zájmů, čelení terorizmu, ekologickým katastrofám. 
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Integrace by měla vycházet ze společné historie, tradic, 

předpokladů pro pochopení a souzvuk, zásad mírového souţití a prevence 

proti válkám – měla by zabezpečovat stabilnost oblasti a postarat se 

o jakost bytí. 

 

Integrace je nástrojem k dosaţení cílů. Významnost a 

prosazování jednotlivých cílů se s časem mění podle ekonomického, 

politického vývoje. V 50. letech byly v Evropě prvotními cíli mír, politická a 

společenská stabilita, nekonfliktní vztahy, růst hospodářský a úrovně 

ţivota, stejné příleţitosti, solidarita. Od 70. let je zdůrazňováno zlepšení 

ţivotního prostředí, v 90. letech přecházející v udrţitelný rozvoj. 

 

Scelování Evropy není ukončeno. Má nejasné hranice. Stále není 

vymezena podoba, které by mělo slučování dosáhnout – problém finality. 

Názory, závisející na vnitřních a vnějších faktorech, politiků i odborníků na 

konečný stav jsou rozlišné. „EU je vnitřně zájmově heterogenní, protoţe 

odráţí vnitřní heterogenitu zájmů jednotlivých členských zemí. Vývoj, 

dynamika integrace je nerovnoměrná, cyklická – střídají se optimistické 

fáze intenzivní integrace a fáze stagnace aţ krize.“ [26] 

 

Průběhu sjednocování Evropy bychom mohli rozumět několika 

způsoby. Rozšiřování zde pojímám tak, jak je nejběţněji chápáno - 

rozmnoţování plnoprávných členů, coţ má na ţivot EU nejvýznamnější 

vliv. V širším smyslu můţe téţ znamenat rozšiřování vlivu bez navýšení 

počtu členů. Jedná se o uzavírání asociačních dohod, jejich účelem je 

příprava na úplné členství, vybudovat vazby se sousedy či kompenzace 

pro země dlouhodobě usilující o členství. Méně obvykle je rozšiřováním 

myšlen rozvoj paktů s úmyslem zesílit vliv společenství. 

 

V nadnárodní organizaci existuje většinové rozhodování, jeţ 

znamená úbytek svrchovanosti členů. Poté, co státy delegují 
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supranacionální instituce (institucionální integrace), nemohou jednotlivé 

země vetovat jimi přijatá rozhodnutí. Příznačné jsou nadstátní kontrolní 

mechanizmy případně trestající nedodrţování práva. V mezivládní 

organizaci se rozhoduje na grémiích, kde členské státy zastupují 

kupříkladu ministři či velvyslanci. Rozhodování je jednohlasné. Z členství 

plynoucí práva a povinnosti jsou vymahatelné po přenosu do národního 

řádu. 

 

1.1 Institucionální limity rozšiřování EU 

 

Ve společenství od roku 1952 do přítomnosti progresivně 

převaţují supranacionální znaky. Pod vlivem faktorů limitujících 

vyjednávání ve společenství se odehrávalo posouvání k nadnárodnosti. 

Prvořadě šlo o hospodářskou, politickou nesourodost členů prohlubovanou 

rozšiřováním. Nároky na dosáhnutí politického dojednání se zvedaly 

s kaţdým rozšířením. Akceptování dalších členských států představovalo 

hrozbu rozředění stupně integrace a převáţně přinášelo peněţní zátěţ. 

Společenství přijalo strategii minimalizující nebezpečí rozředění. „Řešením 

situace, kdy nároky neodpovídaly momentálním moţnostem nově 

vstupujících států, se stal nástroj přechodných období.“ [13] 

 

Institucionální struktura byla zkonstruována na zásadě ochrany 

malých zemí vůči velkým státům. Z této příčiny byly malé státy 

reprezentované Beneluxem během přerozdělování hlasů a mandátů ve 

veškerých orgánech nadhodnoceny. Potřeba obrany malých zemí po pár 

rozšířeních není aktuální. 

 

1.2 Vertikální vs. horizontální integrace 

 

Rozlišujeme prohlubování (deepening) a rozšiřování (widening) 

integrace, integraci vertikální a horizontální. Vertikální (sektorovou) 

integrací označujeme sjednocení dílčí oblasti nebo přenos suverenity 
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v určitém odvětví z členských států na nadnárodní orgány – rozhodovací 

pravomoc přechází z národní instituce na nadnárodní. Převodu kompetencí 

se nemusí účastnit všichni členové – můţe jít o diferencovaný proces. Při 

horizontální (plošné) integraci se naráz integruje víc sektorů (nikoliv 

pouze jednotlivé). Zeměpisně ji lze chápat jako rozšiřování prostoru 

uskupení o území nových členských států; stávající stav sjednocení 

(působnost nadnárodního práva a nadnárodních institucí) se přenese na 

nové členské země. 

 

Oba procesy jsou provázány, a to v různých epochách odlišně. 

Tyto dva procesy mohou existovat vedle sebe, nemusejí stát v protikladu. 

„V ES/EU byly při kaţdém rozšiřování patrné obavy z institucionálních, 

rozpočtových a politických dopadů, stejně tak jako důsledků pro její 

identitu a globální pozici, coţ je legitimní.“ [14] 

 

1.3 Nástroje rozšiřování 

 

Prostředek integrace je legislativní integrace (s tím souvisí 

institucionální integrace) – tvorba a uplatňování společného evropského 

práva a sbliţování aţ sjednocování systémů práva členů, určuje 

kompetenci a podobu jednání. Evropské právo se vytváří jen v oblastech 

delegovaných kompetencí. „Dalším nástrojem integrace je standardizace a 

harmonizace norem (technických, zdravotních, ochrany spotřebitele, 

ochrany ţivotního prostředí apod.) a procedur (administrativních řízení). 

Infrastrukturální integrace spočívá v budování společné evropské 

infrastruktury, která napomáhá odstranění bariérové funkce hranic mezi 

členskými státy a posílení prostorové mobility výrobních faktorů 

(pracovních sil, informací, kapitálu, sluţeb a zboţí).“ [26] Odstranění 

legislativních, fyzických a technických hranic je významné z hlediska 

integrovaného trhu. Společný trh ovlivňuje integrace v mikroekonomické 

rovině – součinnost, fúze, akvizice firem. Nástroje peněţní a technické 

podpory v rámci plánů rozvoje. 
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Instrumenty působí ve vazbách komplexně, jako je potřeba řešit 

otázky s přijímáním závazků předpokládajících členství. 

 

1.4 Zásady klasické techniky rozšiřování 

 

Ţadatel o členství má povinnost akceptovat celé acquis bez 

stálých výjimek - komunitní právo, judikáty Evropského soudního dvora, 

mezi členy uzavřené internacionální smlouvy týkající se činností 

společenství. 

 

Jednání o přístupu je orientováno výlučně na určité problémy 

uchazeče ohledně acquis. „Proces přizpůsobování je zaměřen na časově 

omezené období, určené datem, ke kterému budou recipročně odstraněna 

omezení ve vztazích obou stran, a ke kterému dojde k harmonizaci 

právních předpisů. Závazky z tohoto jednání mohou modifikovat postavení 

ţadatele před vstupem dočasným odchýlením se od jeho zájmů tak, aby 

byla sníţena rizika vstupu, a s příslibem, ţe své zájmy bude moci účinně 

uplatňovat aţ po vstupu a začlenění do institucionálního rámce 

Společenství.“ [13] Tato předvstupní ujednání nemůţou ovlivnit následné 

postavení kandidáta ve společenství. 

 

Nárůst rozmanitosti problémů přinášených novým rozšířením je 

zdoláván spíš produkcí nových instrumentů způsobilých překlenout deficit 

předešlých neţ jejich úpravou. 

 

„Nové členské státy jsou přijímány do institucionálního rámce 

Společenství s omezením jejich moţnosti ovlivnit svou budoucí pozici ve 

Společenství během předvstupního vyjednávání. Rozšíření s sebou přináší 

otázky nového poměru rozdělení sil v orgánech Společenství, coţ je vţdy 

velmi citlivým tématem, zejména z hlediska poměru malých a velkých 

zemí, blokační menšiny rozhodování atd.“ [13] 
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Společenství preferuje skupinový negociační proces před 

individuálními jednáními, coţ umoţňuje racionalizaci procesu a 

ekonomické úspory. To nebývá výhodné pro kandidáty mající při 

vyjednávání míň problémů, kteří musejí čekat na vyřešení neshod jiných 

států. „Z hlediska průběhu vyjednávání jsou téţ významné vazby 

jednotlivých zemí uvnitř skupin, kdy je jedna z nich – z pohledu aktivity 

při vyjednávání – povaţována za vůdčí (leader) a ostatní ji při jednání 

následují (followers).“ [13] 

 

Protoţe rozšiřování panuje princip konsenzu všech členů, 

vyjednávání o vstupu bývá objektem kolizí o prosazení partikulárních 

zájmů členských států. Ukázkou můţe být finančně i politicky senzibilní 

kolektivní politika zemědělství nebo rybolovu. 

 

Předpoklad pro uplatnění klasického postupu je reálná 

minimalizace odlišností zejména mezi ekonomickou, politickou a právní 

úrovní kandidáta a společenství v dohledné době. V konsekvenci diferencí 

se projevilo, ţe uplatnění klasické techniky samotné nemůţe obstát, a 

stalo se tedy nevyhnutelným zabývat se dalšími modely. 

 

1.5 Ukazatele integrace hospodářství 

 

Indikátory poměřující mezinárodní byznys nebo rozsah přijatých 

přímých zahraničních investic (FDI) – ukazatele otevřenosti národního 

hospodářství. 

 

Ratingové indikátory hospodářské hodnověrnosti – cení hlavně 

snadnost vstupu na internacionální trhy kapitálu. 

 



13 
 

Indikátory podílu zpracovatelských oborů na vývozu – měřidlo 

dovednosti produkovat na bázi světových norem a během tohoto 

zhotovování absorbovat nejnovější technické vědění. 

 

Indikátory poměřující soulad a přibliţnost makroekonomické 

výkonnosti. 

 

Shoda legislativních soustav, vyloučení redundantních překáţek 

pro maximálně uskutečnitelný rozměr hospodářských vztahů. 

 

Rozdělení rozhodovací a exekutivní moci mezi instituce a orgány 

integračního seskupení a země a provádění kolektivních politik. [29] 

 

1.6 Stupně ekonomické integrace 

 

Existuje řada modelů ekonomické integrace i obsahových 

vymezení úrovní integrace. Tradiční členění reflektuje podobu integračních 

procesů 50. a 60. let: 

- pásmo volného obchodu - PVO, Free Trade Area – FTA: viz 

nové členění 

- celní unie, Customs Union – CU: viz nové členění 

- společný trh, Common Market – CM: umoţňuje volný pohyb 

výrobních faktorů (práce, kapitál), jsou zavedena společná 

pravidla hospodářské soutěţe 

- hospodářská (a měnová) unie, Economic (and Monetary) Union 

- E(M)U: př. společná měnová politika 

- politická unie, Political Union – PU: jako hospodářská a politická 

unie 
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Aktuálnější model lépe odráţí interní evoluční logiku integračního 

procesu: 

- pásmo volného obchodu 

- celní unie 

- primární hospodářská unie 

- rozvinutá hospodářská unie 

- formativní hospodářská a měnová unie 

- úplná hospodářská a měnová unie 

- hospodářsko-politická unie 

 

Zóna volného obchodu: nejmíň rozvinuté stadium. Jako cíl má 

stimulaci a vývoj obchodu, který přináší vyšší hospodářský růst. 

Prostředky tvorby zóny jsou mezivládní úmluvy o liberalizaci byznysu 

znamenající odstranění netarifních překáţek a tarifních bariér obchodu 

mezi aktéry - odstranění cel, mnoţstevních restrikcí. Komplikujícím 

prvkem je nutnost prokazování původu zboţí, realokace výrobních faktorů. 

Samostatnost členských států v celní a obchodní politice vůči třetím 

zemím vyvolává tlaky na pokračování integrace k celní unii. 

 

Celní unie: zaloţena na odstranění cel a necelních bariér pro 

volný pohyb zboţí mezi integrujícími se zeměmi. Nastoluje kolektivní celní 

politiku. Nepředpokládá osvědčování původu artiklu. 

 

Primární hospodářská unie: eliminace bariér bránících volnému 

pohybu sluţeb a výrobních faktorů - kapitálu a pracovních sil 

 

Rozvinutá hospodářská unie: znamená odstranění bariér 

neviditelné povahy (kupř. zdravotní předpisy, technické normy, rozdíly ve 

zdanění). 

 



15 
 

Hospodářská a měnová unie formativní: zavedení jednotné 

měny, existence společné měnové politiky. Podmínkou je monetární 

rovnováha a vytvoření nadstátní ústřední banky, která ovládá emisi měny, 

stanoví zásady a cíle monetární strategie (působení na inflaci, růst, 

úrokové sazby). 

 

Komplexní hospodářská a měnová unie: dochází k zavedení 

společné rozpočtové politiky, dalšímu sjednocování hospodářských 

(daňová, rozpočtová atp.) politik členů. „Existence EMU vyvolává tlaky na 

další politickou integraci a posilování supranacionálního politického 

systému.“ [26] 

 

Totální hospodářská a politická unie: „Vysoká míra ekonomické 

integrace si vynutí silnou politickou integraci a vzniká např. politická unie 

nebo federace.“ [26] 

 

1.7 Stupně politické kooperace 

 

Mezivládní spolupráce: jednomyslné rozhodování, kaţdý můţe 

vetovat, bez transferu suverenit od členů, neexistují společné instituce, 

ani nadstátní kontrolní mechanizmy. 

 

Konfederace: volné sdruţení nezávislých států, společné instituce 

úzce zaměřené, rozhoduje se konsenzem. 

 

Politická unie: supranacionální prvky – většinové rozhodování 

kolektivními orgány, nejde vetovat, existují mechanizmy nadstátní 

kontroly dodrţování pro všechny závazného společného práva. 

 

Federace: centrální a regionální kompetence veřejné správy 

ústavně definovány, vnější a vnitřní bezpečnost, zahraniční politiku, 
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měnovou a rozpočtovou politiku zajišťují centrální vlády, v kompetenci 

regionů je kultura, vzdělávání. 

 

Centralizovaný unitární stát: centrální instituce dominují 

 

1.8 Teoretické přístupy k integraci 

 

„V historii diskursu o finalitě, postupech, intenzitě a nástrojích 

evropské integrace vykrystalizovaly následující teoretické přístupy, které 

se v určitých aspektech odlišují anebo také doplňují či překrývají.“ [26] 

Polarita u federalistů a intergovernmentalistů, kterou je dána budoucnost 

EU, je nejjasnější. Nejčastěji se debatuje o: 

- funkcionalizmu 

- neofunkcionalizmu 

- intergovernmentalismu 

- federalizmu 

 

Dle funkcionalizmu integrace má vycházet z hospodářské 

spolupráce „zdola“, v integračním procesu dominují trţní síly. „Integrace 

je vyvolána a stimulována ekonomickými potřebami a zájmy, technickými 

a sociálními imperativy či potřebami.“ [26] Podnikatelská lobby prosazuje 

ekonomicky výhodnou integraci. Tak dochází k integračnímu rozvoji, 

dominovému efektu, na další oblasti („spill over“). Integrační proces je 

spontánní, politici hrají malou roli. Vzniká nezbytný institucionální aparát 

ke kontrole dodrţování předpisů v hospodářské soutěţi a liberalizaci 

obchodu. Podnikatelské subjekty jsou primární aktéři. S větším trhem 

rostoucí počet kooperujících nebo konkurujících subjektů zesiluje inovační 

postup, zvyšuje kvalitu výroby a sniţuje cenu. 
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Neofunkcionalizmus klade důraz, na rozdíl od funkcionalizmu, na 

institucionální faktory integrace. Politikové jsou hlavními aktéry. 

Myšlenkovým základem integrace je rozšiřování pravomocí nadstátních 

orgánů. Je předpokládán dominový efekt daný interními vazbami mezi 

odvětvími. Neofunkcionalisti mají za cíl zformovat evropskou federaci 

funkcionalistickými metodami (integrací sektorů účastnících se států). 

„Neofunkcionalisté podceňují význam vlastních ekonomických a politických 

zájmů participujících zemí (a jejich národních politiků) ve smyslu 

prosazování protekcionistických opatření a přecenili úlohu vnitřních vazeb 

mezi sektory jednotlivých zemí.“ [26] Hospodářská integrace, která je 

prosazována politicky „shora“, by mohla vzbudit náladu protiintegrační. 

 

Intergovernmentalisté prosazují konfederaci - volné, jmenovitě 

hospodářské, sloučení bez vlivných nadstátních úřednických orgánů (toliko 

sekretariáty podporující aktivitu mezivládních orgánů správně a 

organizačně), státy kooperující v rámci mezivládní spolupráce, zachování 

naprosté svrchovanosti zemí. Tyto názory prosazovali evropští politikové 

nadevropské velikosti, kterými byli premiérka Spojeného království 

Margaret Thatcher či prezident Francie Charles de Gaulle, který 

propagoval model politického řádu Europe des patries (Evropa vlastí). 

 

Teorie federalizmu je protikladem intergovernmentalismu. 

Federalistický proud chce politickou unii, omezování suverenity členských 

zemí, delegování pravomocí na nadstátní orgány, silnější politické spojení, 

které by mělo dorůst do federace typu USA, k níţ vedou dvě cesty. 

Legislativní cesta, jejímţ nejvýznamnějším propagátorem byl Altiero 

Spinelli, spočívá v utvoření federálního právního rámce jednorázově 

„shora“ evropským ústavodárným shromáţděním. Další cesta vycházející 

z neofunkcionalizmu propaguje ideu zrodu federace po krocích. 

 

„Existuje celá řada dalších modelů a konceptů evropské integrace 

jako například: Evropa soustředěných (koncentrických) kruhů (concentric 
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circles), Evropa variabilní geometrie, Evropa á la carte, Dvourychlostní 

Evropa, Vícerychlostní Evropa, Flexibilní integrace (closer cooperation), 

Evropa regionů, Evropa vlastí, Evropa občanů I. a II. kategorie, Evropa od 

Atlantiku po Ural atd.“ [26] 

 

Teorie integrace znamená obecné modely, praxe je sloţitější a 

míň přehledná. Představy konečného stavu Evropské unie se střídají 

s měnící se situací na zemi a změnou dominantních vládců v Evropě. 
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2 Konvergenční proces přípravy uchazečů na členství v Evropské unii 

 

Rozšiřování je s evropskou integrací spojeno. Od vzniku 

evropských společenství se ţilo v přesvědčení, ţe ostatní evropské státy 

se k nim připojí, coţ se potvrzuje. 

 

EU se rozrostla několikrát, nikdy ţivelně – všem rozšířením 

předcházela jednání, z nichţ vzešla pravidla postupu. Podrobnosti se 

pozměňují, hlavní podmínky zůstávají v zásadě konstantní, i kdyţ se 

vyvíjejí a adaptují novým okolnostem. Je to samozřejmé, poněvadţ 

evropská společenství a s nimi rozšiřování trvají přes půl století a situace 

byla jiná v 60. letech předešlého století, kdy bylo připravováno 

první zvětšení společenství, neţ je nyní. 

 

„Kandidátské země musí prokázat, ţe jako členové budou 

schopny plně hrát svoji roli – to vyţaduje širokou podporu jejich občanů a 

také politický, právní a technický soulad s náročnými standardy a 

normami EU.“ [24] 

 

2.1 Kritéria členství 

 

Přihláškám států střední a východní Evropy předcházelo určení 

vstupních kritérií. Kritérium geografické bylo vyjádřeno v článku 

49 Maastrichtské smlouvy (1992), zbylá měřítka stanovil kodaňský 

summit (1993) - proto jsou nazývána Kodaňská kritéria -, kde byla 

závazně stanovena i moţnost členství přidruţených států. 

 

2.1.1 Geografické kritérium 

 

Kaţdá evropská zem se můţe stát součástí EU. Jenţe Evropa 

není jasně ohraničena, není zřetelně odděleným světadílem jako Amerika, 

Austrálie oceánem. Z jistého hlediska je západním poloostrovem Eurasie, 
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světadílu tvořeného Asií a Evropou. Asijsko-evropská rozhraní jsou určena 

subjektivně pomocí kultury jako hlavního kritéria. Kulturní atributy, které 

odlišují Asii od Evropy, byly vícekrát převedeny do fyzicko-geografických 

prvků, a tudíţ se vyskytuje vícero vymezení zeměpisci odchylně 

uznávaných. Jednoznačné jsou mořské (Černé a Středozemní) a horské 

(Ural) předěly. „Nejasné jsou úseky mezi jiţním okrajem Uralu a Černým 

mořem, které vedou po řece Ural (podle jiných po řece Emba) přes 

Kaspické moře a sníţeninou řek Kumy a Manyč (podle jiných po hřebeni 

Kavkazu anebo dokonce po jeho jiţním úpatí) k Černému moři.“ [26] 

 

I kdyţ by existovala všeobecně akceptovaná hranice, zůstaly by 

problematické země (Ázerbájdţán, Gruzie, Kazachstán, Rusko, Turecko) 

leţící zároveň v Asii i Evropě. 

 

Evropská integrace není zaloţena primárně na zeměpisné 

příslušnosti. Existují mimoevropské oblasti včleněné do EU – provincie 

Aruba, Nizozemské Antily, francouzské zámořské departmenty 

Francouzská Guayana v Jiţní Americe, karibské ostrovy Guadeloupe a 

Martinique a ostrov Réunion v Indickém oceánu, španělské enklávy Ceuta 

a Melilla na marockém pobřeţí, nebo i Kypr. 

 

Nevymezená územní finalita poskytuje Evropské unii pruţnost 

v uţívání oferty členství jako prostředku mezinárodní politiky. Na druhou 

stranu znejišťuje státy, jeţ by vstup zajímal. 

 

2.1.2 Kodaňská kritéria 

 

Na kodaňské schůzi Evropské rady se hlavy členských států 

shodly, ţe ţadatelé můţou být přijati, jakmile budou schopni akceptovat 

závazky členství splněním ekonomických a politických podmínek a aţ 

jejich členství nezmění míru integrace. „Výslovné uznání moţnosti členství 

přidruţených zemí bylo rozhodujícím politickým posunem, který byl 
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vnímán jako upřednostnění celoevropské stability před bezprostředními 

integračními zájmy stávajících členů.“ [13] 

  

Kodaňská kritéria po kandidátovi vyţadují, aby před započetím 

jednání disponoval: 

- stabilními institucemi garantujícími demokracii, vládu práva, 

respektování humánních práv a předpisů na ochranu menšin; 

shoduje se s prosazováním úcty k základním právům v rámci 

společenství - politické rysy 

- trţním hospodářstvím a schopností čelit konkurenci a trţním 

silám v EU – ekonomické rysy 

- schopností převzít závazky ze členství včetně naplňování cílů 

Unie - podmínky plnění acquis (francouzsky „co bylo přijato“) 

 

Kodaňská kritéria jsou stručná a jako geografická kritéria nejsou 

jednoznačná, coţ umoţňuje různorodý výklad. Kritérium politické je 

pokládáno za podmínku otevření rokování o přístupu, zatímco zbylá 

kritéria musejí být splněna do momentu vstupu. 

 

V detailech politického systému se demokratické státy vzájemně 

odlišují, a je tedy potřeba unijní standard porovnat s demokratickou 

soustavou určitého státu. Sloţitě se pak posuzuje právní soustava a 

komparuje kvantum totoţných kapitol a závaţnost rozdílných. „To se 

posuzuje právě zejména v případě lidských práv občanů dané země a 

způsobu ochrany menšin, které uţ tím, ţe jsou menšinami, mohou být 

„demokratickou“ většinou odsunuty na okraj společnosti.“ [26] 

 

Trţní hospodářství má rovněţ hodně variací a jeho funkčnost se 

pozměňuje s dobou a není vţdy jednoznačná. V ekonomické soustavě se 

nacházejí líp a hůř fungující elementy; otázkou je, jak posoudit celek. 
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Třetí kritérium znamená povinnost zemí přijmout právo EU 

obligatorní pro veškeré členy - acquis communautaire („výdobytky 

společenství“), jehoţ projednávání zabírá největší kus přístupových 

procesů, týká se dynamického postupu. Členové mají povinnost mít 

veřejnou správu schopnou implementovat právní předpisy Evropské unie. 

Významnější neţ převedení unijní legislativy do vnitrostátních předpisů je 

náleţitými strukturami tuto legislativu efektivně realizovat. „Kromě toho 

musí být EU schopna nové členy integrovat: potřebuje zajistit, aby její 

orgány a rozhodovací procesy zůstaly i nadále účinné a odpovědné; při 

svém rozšiřování musí být v takovém postavení, aby byla schopna 

pokračovat s vypracováním a prováděním společných politik ve všech 

oblastech; a také musí být v takové pozici, aby mohla i nadále financovat 

své politiky udrţitelným způsobem.“ [24] 

 

Rychlost změn je dána potřebou vykonat spousty normativních 

modifikací i tlakem kandidátů do postavení soutěţících hodnocených dle 

rychlosti a úspěšnosti plnění úkolů. „Tato vnější forma přizpůsobovacích 

procesů, která je ostatně symbolicky vyjádřena v představě regaty, můţe 

mít vzhledem k rychlosti a moţné povrchnosti přijímaných změn 

problematické důsledky z hlediska realizace, akceptace a funkčnosti 

přijatých opatření.“ [13] Tyhle transformace nejsou rezultátem normálních 

mechanizmů, jsou projevem vnějších rozhodovacích pochodů, aplikovány 

svrchu, ale demokratické oprávnění nepostrádají. I z tohoto důvodu se dá 

obtíţněji predikovat, jak budou v rozdílných podmínkách účinkovat. 

 

2.2 Proces přistoupení 

 

Počáteční fází vstupního procesu je projevení zájmu o spolupráci 

s EU zakončované podepsáním asociační dohody. Tímto právním aktem se 

stát stává volně přidruţeným k EU. 
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V další etapě čekatel vyslovuje zájem o členství formálně 

podáním přihlášky podepsané nejvyššími reprezentanty země, orální 

deklarace neplatí. Jestliţe EK předloţí pozitivní hodnocení daného státu a 

Rada EU svorně rozhodne o recepci ţádosti, dojde k zahájení rozhovorů 

o acquis mezi kandidátem a všemi členy. 

 

Týmy vyhodnocující stav právního řádu kandidáta a odchylnost 

od práva evropského přijímají opatření sniţující odlišnosti na 

akceptovatelné minimum, coţ znamená, ţe se určí výjimka, nebo se 

ustanoví tranzitivní údobí, v němţ bude mít přistupující stát moţnost 

uskutečnit poţadovanou modifikaci, jestliţe je úplný soulad nemoţný 

(třebas kvůli nacionální neobvyklosti). Součástí jednání jsou také finanční 

otázky. 

 

Vyjednávání o podepsání dohody o připojení nového státu vede 

Komise zastupující EU. Po splnění podmínek a předpokladů probíhá vlastní 

průběh přijímání: 

- politické stanovisko nejvyšších politických reprezentantů 

členských zemí rozhodnutím Evropské rady 

- stanovisko Evropské komise s individuálním návrhem k přijetí 

kandidáta 

- stanoviska členů v Radě jednomyslným hlasováním o kaţdém 

kandidátském státě 

- vyjádření EP 

- po ukončení rozhovorů představitelé kandidátského státu a 

Evropské unie podepíšou smlouvu o přistoupení k EU, která 

podléhá obapolné ratifikaci – v kandidátském a stávajících 

státech Evropské unie 
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Konečným dokumentem je Smlouva o přistoupení státu 

k Evropské unii skládající se ze Základní smlouvy a přílohy – Aktu 

o podmínkách přistoupení a přizpůsobení zakladatelských smluv Unie 

(zahrnuje další přílohy). Základní smlouva má povahu slavnostního 

prohlášení. Je v ní uvedena odvolávka na přiloţený Akt členěný do pěti 

částí, v nichţ jsou specifikovány veškeré podmínky spojené s přijetím 

nového člena, adjustace zakladatelských smluv podnícené rozšířením nebo 

přechodná opatření. 

 

Po podepsání smlouvy se kandidát stává přistupující zemí a má 

nárok na dočasné výhody do doby, kdy se stane členem. „Můţe 

připomínkovat návrhy předpisů, sdělení, doporučení nebo iniciativ EU a 

získává „status aktivního pozorovatele“ v orgánech a agenturách EU, kde 

má právo hovořit, ale nemůţe hlasovat.“ [24] Po dokončení ratifikace 

přístupová smlouva vejde v platnost k zamýšlenému datu a přistupující se 

stává členským státem. 

 

Rozšiřováním se zabývá bruselský komisař. Organizačně proces 

řídí, kontakt s kandidáty zabezpečuje Generální direktoriát pro rozšíření, 

který se dělí na pět sekcí. „Direktoriát A – věnuje se nově přistupujícím 

zemím, direktoriát B – věnuje se kandidátským zemím, direktoriát C – má 

na starosti západní Balkán, direktoriát D – stará se o finanční nástroje a 

direktoriát E – zabývá se všeobecnými záleţitostmi a zdroji.“ [26] 

 

2.3 Minulá rozšíření 

  

Unie se dosud rozšířila šestkraát. Poprvé v roce 1973, kdy 

k šestici zákládajících (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, 

Nizozemsko) se přidaly Dánsko, Irsko a Spojené království, roku 1981 se 

připojilo Řecko, 1986 byly přijaty Portugalsko a Španělsko, 1995 se 

Finsko, Rakousko a Švédsko staly zeměmi Evropské unie, 2004 během 

největšího rozšíření přistoupily Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
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Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, 2007 to byly Bulharsko a 

Rumunsko. Aruba, Nizozemské Antily a francouzské departmenty 

Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinique a Réunion jsou zámořskými 

provinciemi států EU a mimoevropskými členy Evropské unie. 

 

Graf 2.1: Rozšiřování ES/EU [14] 

 

 

Šestice zákládajících zemí v době římských smluv zaujímalo 

12 % rozlohy a 28 % populace Evropy. [26] Společenství byla 

výběrovější, teď mají všeobecnější charakter. Některé alespoň totoţně 

hospodářsky vyzrálé státy se do společenství nevešly, jiné integraci 

nedůvěřovaly nebo nechtěly mít mezi sebou zakládající země. Spojené 

království bylo nejvýznamnější evropskou zemí mimo unii, nicméně první 

návrhy s ním počítaly. Království zdůrazňovalo britské zájmy plynoucí 

z kontroly kolonií, nechtělo společné celní sazby vůči třetím zemím, volný 

pohyb pro agrární produkty a nemínilo dát pod dozor uhelný průmysl, 

jehoţ výroba byla podstatnou exportní poloţkou. 

 

Spojené království s dalšími státy zaloţily Stockholmskou 

konvencí sestavou, velikostí a výší cel nestejnorodé seskupení 

pojmenované Evropské sdruţení volného obchodu (European Free Trade 

Association - EFTA), které bylo volnější neţ předchůdce EU a nemohlo se 

mu velikostí a významem vyrovnat. „Problémem EFTA však bylo, ţe 

vznikla jako konkurence, jako obranný štít proti EHS, coţ jí činilo značně 

zranitelnou a závislou na konstantních podmínkách vnějšího světa.“ [30] 
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2.3.1 Británie, Dánsko, Irsko 

 

Jelikoţ se po letech projevilo, ţe tehdejší „EU“ je ţivotaschopná a 

přinášející méně neprospěchů neţ kladů, Británie, Dánsko, Irsko a Norsko 

roku 1961 zaţádaly o přijetí. Neboť šlo o státy vyspělé a propojené se 

zakládající šesticí, jejich ţádost byla brzo přijata a tentýţ rok byly 

rozhovory zahájeny s Dánskem, Irskem a Spojeným královstvím, příští 

rok začaly rozhovory o přijetí s Norskem. Pro Dánsko, Irsko a Norsko bylo 

členství způsob, jak s Velkou Británií uchovat obchodní vazby 

v rozsáhlejším seskupení, které by zmenšovalo jejich závislost na ní. 

Francie si uvědomovala, ţe vstup Británie by oslabil její vliv. Přijetí 

Spojeného království 1963 vetoval prezident Francie a nepříznivec 

sjednocování Charles de Gaulle – z tohoto důvodu přerušily rozhovory 

taktéţ Dánsko, Irsko a Norsko. Francie chtěla, aby se Velká Británie víc 

orientovala na Evropu neţ Ameriku. Británie tak učinila, čímţ se stala na 

Evropských společenstvích závislejší. Spojené království (+ Dánsko, Irsko 

a Norsko) si podalo v 1967 2. ţádost o členství, kterou Francie odmítla.  

 

Rozhovory byly zahájeny roku 1970 po odstoupení Charlese de 

Gaulla a nástupu Georgese Pompidoua v roce 1969. Francie zvaţovala, 

jestli by přítomnost Británie vyváţila rostoucí vliv SRN. Rozhovory se 

všemi čtyřmi státy skončily roku 1971. V roce 1972 signovaly smlouvy 

o přistoupení. Norská vláda musela respektovat přání svých občanů, kteří 

vyjádřili v referendu nesouhlas s členstvím. V roce 1973 byly Dánsko 

(s Grónskem, které r. 1985 integraci opustilo), Irsko a Spojené království 

akceptovány do společenství. Jejich přístup znamenal zvětšení 

ekonomického potenciálu ES, účast další mocnosti v rozhodovacích 

postupech a prvně potřebu řešit problémy chudobného člena - Irska. 

Hovoří se o západním (dříve severním) rozšíření. 

 

 



27 
 

Tab. 2.1: Referenda související s první vlnou rozšíření ES [13] 

Stát 
Předmět 

referenda 
Účast (%) Pro (%) 

Podpora 

oprávněných 

voličů (%) 

Francie 

Rozšíření ES 

o Dánsko, 

Irsko, 

Norsko a VB 

61 68 41 

Irsko Vstup do ES 70 83 58 

Velká 

Británie 

Setrvání v 

ES 
65 67 44 

Norsko Vstup do ES 78 47 37 

Dánsko Vstup do ES 90 63 57 

 

2.3.2 Řecko, Portugalsko, Španělsko 

 

Druhé a třetí rozšíření bývá pokládáno za jiţní. „Rozšíření 

Evropských společenství o Řecko a poté o Španělsko a Portugalsko, tedy 

o značně zemědělské, rybolovné a ekonomicky méně rozvinuté země, 

představovalo nepochybná adaptační a ekonomická rizika jak pro tyto 

země, tak pro celé Evropské hospodářské společenství.“ [16] Portugalsko, 

Řecko a Španělsko byly nedemokratické. Portugalsku a Španělsku vládli 

fašističtí diktátoři – ve Španělsku od roku 1939 Francisco Franco a 

v Portugalsku od roku 1932 Antonio Salazar, za kterého v roce 1968 

nastoupil Marcello Caetano. V Řecku se po převratu chopila moci v rocích 

1967-1974 vojenská junta, finanční pomoc byla zastavena. Po politických 

transformacích poţádaly o členství (1975 – Řecko; 1977 – Portugalsko a 

Španělsko). 
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Řecko se členem stalo k roku 1981. S Portugalskem se rozhovory 

vedly od roku 1978 a se Španělskem od roku 1979. Jednání o přistoupení 

byla sloţitější neţ s Řeckem zvlášť kvůli rozlehlosti Španělska a jeho 

relativně zanedbané agrikultury ţádající si ekonomickou podporu. Roku 

1985 byly dovršeny rozhovory a ratifikováno členství. Od roku 1986 jsou 

členy. 

 

2.3.3 Německo 

 

Nečekané rozšíření (první východní) bez navýšení počtu členů se 

uskutečnilo roku 1990, kdy se po rozpadu východního bloku stalo NDR bez 

rozhovorů, posuzování, referend součástí Spolkové republiky Německo. 

Německá vláda včele s kancléřem Kohlem pokládala vyřešení této národní 

otázky za přednostní. Povaţovalo se to za interní věc Německa, a tudíţ 

formálně se připojení uskutečnilo v jednom momentu, odděleně od 

zbývajících ZSVE. Spojení si vyţádalo investice a přesuny peněz většinově 

financované zadluţením. Faktické vyrovnávání obou částí Německa 

probíhá doposavad. Jednalo se o první postkomunistickou oblast v unii. 

 

Rozšíření narušilo rovnost, jeţ do těch dob vládla mezi Francií, 

Itálií, Německem a Spojeným královstvím. Německo získalo přední 

postavení počtem obyvatel, vlivem, coţ se projevilo v uspořádání 

komunitních orgánů. 

 

2.3.4 Finsko, Rakousko, Švédsko 

 

Čtvrté rozšíření bývá zváno severní. Rakousko si podalo ţádost 

roku 1989, Švédsko podruhé v roce 1991 a Finsko, Norsko (potřetí) a 

Švýcarsko (kvůli odmítavému výsledku referenda ji stáhlo) v 1992. Po 

vysvobození z područí Moskvy a pádu ţelezné opony dávaly nové středo- 

a východoevropské lidovlády najevo, ţe sjednocování se na Labi 
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nezastaví. Tahle vlna zájmu podpořila proevropské síly nečlenských států 

západní Evropy, které si uvědomily, ţe otálení by je mohlo dostat na 

periferii dění zemědílu směřujícího ke spojení. Cena dalšího rozšíření 

o SVE znamenala takové břemeno, ţe potřeba podělit se o to byla jedním 

z důvodů, které urychlily přístup Finska, Rakouska a Švédska – států 

s ekonomickým stavem lepším  neţ evropský průměr. 

 

Poněvadţ šlo o vyspělé demokratické země, byla roku 1994 na 

řeckém ostrově Korfu podepsána smlouva o přistoupení. Od roku 1995 

Finsko, Rakousko a Švédsko jsou členskými státy. Norské referendum 

zase nedopadlo úspěšně i přes jeho načasování. Konalo se jako poslední, 

aby Nory ovlivnil (dominový účinek) kladný výsledek ve zbývajících 

zemích. 

 

Tab. 2.2: Výsledky referend o vstupu kandidátských zemí do EU [13] 

Země Účast (%) Pro (%) 

Podpora 

oprávněných 

voličů (%) 

Finsko 74 57 42 

Norsko 89 48 43 

Rakousko 81 66 53 

Švédsko 83 52 43 

Průměr 82 56 46 

 

2.3.5 Kypr, Malta a deset zemí SVE 

 

Pád komunizmu v SVE vytvořil počátkem 90. let předpoklad pro 

návrat někdejších komunistických států do kulturní a civilizační sféry. 
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„Československo obnovilo své meziválečné demokratické tradice, Polsko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko svrhly autoritativní komunistické reţimy 

a pobaltské země získaly nezávislost na rozpadajícím se Sovětském 

svazu.“ [3] Západní Evropě náhle zmizel sok, jehoţ jsoucnost podporovala 

spojení ZE států a posílení vazby na USA. 

 

Východní, páté a šesté rozšíření obsáhlo nejvíce států, narostl 

jím vliv nevelkých zemí, bylo pro přistupující i členské státy 

nejkomplikovanější. Do integrovaného uskupení většinou zámoţných států 

vstoupily komparativně chudobné země s omezenými moţnostmi brzké 

strukturní transformace a vzrůstu hospodářské úrovně. Krom Kypru a 

Malty přistupující státy k roku 1989 neměly fungující demokratické 

instituce ani trţní hospodářství. Rozvoj obchodních a politických spojitostí 

mezi oběma stranami byl nutností. Bylo zřejmé, ţe rozšíření bude pro 

patnáctku představovat neobyčejnou výzvu ve smyslu institucionálním a 

nákladovém. Společenství čelilo obchodním, vnitřněbezpečnostním, 

zaměstnanostním rizikům. Rozhodovací mechanizmy z 50. let byly 

uspořádány na jednočíselné mnoţství členů, objevují se problémy 

s funkčností i legitimací EU – předpoklady přijetí jsou změna financování 

společenství, reforma politik, stabilizace eura. Unie rozšířením sledovala 

cíle politické (posilnit stabilizační tendence) a ekonomické (otevřít 

100milionový trh SV Evropy pro zboţí, sluţby a kapitál osob z EU a 

dynamizovat hospodářský růst a rozvoj členů). 

 

„Země SVE, jejich politické a ekonomické elity ve svém 

transformačním sebevědomí často svůj handicap předchozí socialistické 

etapy podcenily a zejména počátkem 90. let mnohdy netrpělivě aţ naivně 

vyhlašovaly svou uspokojivou úroveň připravenosti a poţadavek vstupu do 

EU ve velmi krátkých termínech.“ [2] Bylo to taky důsledkem 

nepostačující znalosti fungování Evropské unie. 
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Dvanáct zemí jednalo, deset se roku 2004 stalo členy, z toho 

osm postkomunistických počítaje v to tři bývalé sovětské republiky. Cílem 

bylo potvrdit překonání studenou válkou rozštěpené Evropy. Před přijetím 

byly vytvořeny programy pomoci a rozvoje hospodářské spolupráce, 

uzavřeny Evropské dohody o přidruţení. Kypr a Malta se hlásily roku 

1990, postkomunistické státy v půlce 90. let. V Lucemburku roku 1997 na 

straně EU převládlo mínění, ţe negociační proces bude zahájen s Českem, 

Estonskem, Kyprem, Maďarskem, Polskem a Slovinskem (skupina 

pět + jedna). Na helsinském summitu roku 1999 se dodatečně rozhodlo, 

ţe rozšíření má být masivnější a o přijetí se smějí ucházet ještě Bulharsko, 

Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Slovensko. 

 

S Českem, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, 

Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem se oficiální rozhovory uzavřely 

na kodaňské schůzi Evropské rady v roce 2002 a bylo jim slíbeno členství 

od roku 2004. Z rozšíření vyjmutému Bulharsku a Rumunsku byl navrţen 

pozdější termín. Kvůli zaostávajícímu hospodářství a zdlouhavým 

politickým reformám byly po schválení parlamenty přijaty v roku 2007. 

 

V Aténách roku 2003 podepsala desítka států dohodu 

o přistoupení. Toho roku u devíti kandidátů proběhlo lidové hlasování 

(estonský a maltský parlament přihlédl k poradnímu referendu), Kypr 

členství odsouhlasil parlamentem. Ve spojitosti se vstupem do Evropské 

unie byli Kypřané v referendu dotazováni, zda si přejí vstoupit do 

Evropské unie společně. V turecké části byl výsledek pozitivní, v řecké 

negativní – členem se stala toliko řecká Kyperská republika. Polský 

plebiscit byl rozloţen do dvou dnů, ačkoliv se tam volby tradičně pořádaly 

v jeden den, protoţe by v případě podpoloviční účasti neplatil. V Estonsku 

a Lotyšsku ztěţovala situaci ruská minorita. V Estonsku byl silný 

euroskepticizmus vyvolaný úspěchy estonské ekonomiky. Nejtěsnější 

výsledek (54 %) byl na Maltě, největší procento (93) pozitivních hlasů 

bylo na Slovensku (nepřátelé vstupu zřejmě k urnám nedorazili). Nejméně 
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lidí se zúčastnilo v Maďarsku (46 %) a nejvíce na Maltě (91 %). Ze všech 

selektorů se pro vstup vyjádřilo nejméně v Maďarsku (39 %) a nejvíc 

v Litvě (57 %). V Česku přišlo volit 55 % oprávněných volitelů, z kterých 

77 % podpořilo členství.  

 

Většina států světadílu se nachází v EU, která má rozlohu 4,3 

miliony km2, 500 milionů obyvatel a sahá od Atlantiku k Černému moři. 

 

Tab. 2.3: Výsledky referend k přistoupení roku 2004 [26] 

Země Účast (%) Pro (%) 

Podpora 

oprávněných 

voličů (%) 

Česko 55 77 42 

Estonsko 64 67 43 

Litva 63 90 57 

Lotyšsko 73 67 49 

Maďarsko 46 84 39 

Malta 91 54 49 

Polsko 59 78 46 

Slovensko 52 93 48 

Slovinsko 60 90 54 

Průměr 63 78 47 
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3 Moţné scénáře budoucího vývoje Evropské unie 

 

Po přijetí posledních dvanácti států se politika rozšíření EU octla 

ve stadiu úbytku dynamiky a potřeby hledání nové shody v  záleţitostech 

budoucího vývinu. Unie do přijetí Lisabonské smlouvy nebyla na další 

rozšíření vnitřně připravena. 

 

Státy na základě svých zájmů a vazeb preferují členství jiných 

zemí. Země mající sklon nejvíc usilovat o pokrok v rozšiřování jsou ty, 

jeţ [14]: 

- jsou zeměpisně blízko přistupujícím – mají moţnost získat 

největší obchodní nebo bezpečnostní výhody 

- rozšířením finančně neutrpí – zjevný je zejména strach zemí, 

jeţ nejvíc těţí ze Společné zemědělské politiky či strukturálních 

fondů – Španělsko, Portugalsko, Francie 

- neztratí vliv 

 

Ekonomická elita sousedních zemí si uvědomuje velikost a 

přitaţlivost 500milionového evropského trhu s vyšší cenovou úrovní, jeţ 

slibuje vývozcům značné výdělky. „Politické špičky v evropském 

sousedství jsou o poznání ostraţitější – vědí, ţe Evropská unie neznamená 

jen bohatství, ale také důslednou demokratizaci a plnou otevřenost 

ekonomiky nejen směrem do Evropy, ale také vůči Evropě. A to ohroţuje 

jejich mocenské postavení.“ [18] 

 

Pokračující územní rozšiřování EU představuje moţnou zábranu 

prohlubování integrace. „Země s nízkou ţivotní úrovní, chybějící 

legislativou, čekající na příliv prostředků ze strukturálních fondů se 

nebudou moci zapojovat do intenzivnější spolupráce v nových oblastech, 

po kterých volá mimo jiné Spolková republika Německo a Francie – 

tahouni evropského integračního procesu.“ [18] To můţe mít za následek 
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rozhodnutí vyspělých členských států zaloţit vybraný spolek. 

Vícerychlostní integrování by vedlo k rozvolnění vazeb mezi zeměmi a 

omezení solidarity mezi členy. 

 

3.1 Dopady rozšiřování 

 

3.1.1 Kladné dopady rozšiřování 

 

Vyhlídka přistoupení a plnění vstupních kritérií pomáhají 

přetváření států. Podporuje mír, stabilitu, prosperitu, demokracii, právo, 

ochranu lidských práv. Přijetí evropského acquis napomáhá k stabilizaci a 

zkvalitnění právního prostředí. Reformy, peněţní a expertní asistence 

umoţňují rychlejší hospodářský rozvoj přistupujících států. Zapojení 

nových trhů do jednotného prostoru přináší vývozní a investiční moţnosti. 

Konkurenční klima tvoří tlak na inovace a vývoj. V rámci externích vztahů 

jsou unijní příslušníci vázáni uplatňováním Společné obchodní politiky, 

čímţ vzrůstá úloha Evropské unie jako světového obchodního hráče. 

Účastenství v prestiţním spolku rozvinutých hospodářství a demokracií 

podporuje zdokonalení image členských zemí v zahraniční politice či 

v percepci obyčejných občanů. V nových členských státech se vylepšuje 

ochrana ţivotního prostředí, klade se důraz na vyuţívání ekologických 

zdrojů energie, kvalitu poţivatin i přísnější podmínky chovu 

hospodářských zvířat. Rozšiřování společného území poskytuje nové 

moţnosti mobility – cestování, migrace za zaměstnáním či v rámci 

vzdělávání. [14] 

 

3.1.2 Záporné dopady rozšiřování 

 

Další rozšiřování o státy ekonomicky zaostávající i za novými 

členy můţe být pro nynější nepříznivé kvůli statistickému účinku, kdy 

přistoupením států s menším HDP klesne průměr HDP na hlavu v EU, čímţ 

by zaostávající kraje „starých“ členů Evropské unie i některé vyspělejší 
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oblasti států z východního rozšíření pozbyly nárok na čerpání prostředků 

z fondů. Přeměna z čistého příjemce na čistého plátce do rozpočtu EU 

nemnoho roků od vstupu by byla ranou vládám nových členů, jeţ bolavé 

reformy zdůvodňovaly vstupem do EU a následným přílivem financí 

z fondů. 

 

Mezi obyvateli původních členů převládá strach z nezákonné 

migrace, přílivu laciné pracovní síly, sociálního dumpingu. Staří členové 

mají strach outsourcingu a přemístění firem do členských států s levnější 

pracovní silou. Noví členové se obávají převzetí místních společností 

mocnějšími zahraničními podniky. „Tyto obavy tvoří velmi silný 

psychologický moment a významně oslabují podporu evropské integraci 

ve veřejném mínění.“ [14] 

 

Unie rozšířením získá nové hranice i s labilními oblastmi či 

nedemokratickými systémy a hospodářstvími na malé úrovni. 

 

3.2 Západní Balkán – Proces stabilizace a přidruţení 

 

Boje, jeţ území postihly v 90. letech, pozdrţely moţnosti 

rozhovoru o přiblíţení. Západ Balkánu splňuje zeměpisné kritérium, je 

obklopen státy EU. Proti začlenění západobalkánských zemí působí 

etnickými konflikty daná politická nestabilita. Jejich ekonomika se ale 

vylepšuje a vazby na Evropu jsou relativně silné. To však na členství, 

kterému má nejblíţ Chorvatsko, nestačí. Z někdejší Jugoslávie je mezi 27 

členy pouze Slovinsko. 

 

Unie se snaţí mít důleţitější roli v západním Balkáně, jehoţ 

stabilita je pro ni významná z bezpečnostního zřetele. Záměrem unijní 

politiky na Balkáně je dosáhnout stavu, kdy vojenský konflikt mezi 

zeměmi oblasti nebude myslitelný a bude tu vévodit mír a prosperita. 
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K tomu se snaţí dospět hlubší integrací států západního Balkánu do 

Evropské unie. 

 

Summit Evropské Unie a západobalkánských států v Záhřebu 

roku 2000 oficiálně nastartoval Stabilizační a asociační proces se 

veškerými zeměmi regionu. 

 

Proces stabilizace a přidruţení (SAP) je rámcovou politikou EU 

pro státy západu Balkánu na jejich pouti k přistoupení. 

 

Partnerství mezi Evropskou unií a státy západního Balkánu je 

v zájmu všech partnerů, znamená cestu k míru, stabilitě, svobodě, 

bezpečnosti, spravedlnosti, prosperitě a kvalitě ţití, a to jak pro EU, tak 

pro země západního Balkánu. 

 

Cíli SAP jsou stabilizace a přechod na trţní ekonomiku, podpora 

regionální spolupráce a vyhlídka přístupu do Evropské unie. Státům 

v oblasti pomáhá vytvořit kapacity nutné k přijetí a instalaci evropských a 

mezinárodních norem. 

 

SAP je zaloţen na progresivním partnerství, v jehoţ rámci EU 

nabízí obchodní koncese, hospodářskou a finanční pomoc. Kaţdý stát 

pokračuje vpřed na základě plnění svých závazků v SAP. Výroční zprávy 

o pokroku hodnotí připravenost balkánských zemí pro posunutí k EU. [24] 

 

3.3 Kandidátské země 

 

3.3.1 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

 

- politický systém: parlamentní republika 

- hlavní město: Skopje 

- rozloha: 26 tis. km2 
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- počet obyvatel: 2 mil. 

- HDP/ob. (PPP, 2010): 10 tis. USD 

- měna: dinár 

 

Mezinárodní uznání Makedonie blokovalo Řecko, poněvadţ 

antický název Makedonie pokládá za prvek svého dědictví. Do OSN byla 

přijata pod označením Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). 

 

Evropská rada roku 2005 Makedonii, nejchudší zemi někdejší 

Jugoslávie, přiřknula kandidátský status. Rada dosud nerozhodla 

o otevření vyjednávání. 

 

Zábranou členství je etnické napětí s albánskou minoritou. „Dále 

je třeba pracovat na otázce nezávislosti soudů, boje proti korupci, reformy 

veřejné správy a svobody projevu ve sdělovacích prostředcích. Je rovněţ 

potřeba posílit politický dialog.“ [8] 

 

3.3.2 Černá Hora 

 

- politický systém: parlamentní republika 

- hlavní město: Podgorica 

- rozloha: 14 tis. km2 

- počet obyvatel: 700 tis. 

- HDP/ob. (PPP, 2010): 10 tis. USD 

- měna: euro 

 

Černá Hora je svrchovaný stát od roku 2006, kdy se po 

referendu odloučila od Srbska. Od roku 2000 Černá Hora vyuţívá 

autonomní obchodní opatření Evropské unie. Na základě prozatímní 

dohody o obchodu se zvětšil přístup jejích produktů na unijní trh a 

výrobkům exportovaným z EU do Černé Hory byly uděleny obchodní 
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preference. Vývozní příjmy plynou hlavně z cestovního ruchu a produkce 

aluminia. Unie je přední obchodní partner Černé Hory. 

 

Černá Hora o členství poţádala roku 2008. Evropská rada roku 

2010 schválila přiznání statusu kandidátského státu Černé Hoře. Je 

zapotřebí zvětšit informovanost a vnímavost státních úřadů, policie a 

justice, co se týče uplatňování unijních norem. „Stále také zůstává velkým 

problémem oblast právního státu, zejména pokud jde o boj proti korupci a 

organizovanému zločinu.“ [8] 

 

3.3.3 Chorvatsko 

 

- politický systém: parlamentní republika 

- hlavní město: Záhřeb 

- rozloha: 57 tis. km2 

- počet obyvatel: 5 mil. 

- HDP/ob. (PPP, 2010): 17 tis. USD 

- měna: kuna 

 

Chorvatsko je nástupnickým státem Jugoslávie, od níţ se odtrhlo 

v roce 1991. Vyhlášení svrchovanosti se Slovinskem mělo za následek 

vojenský konflikt, jenţ s přerušeními existoval do druhé půlky 90. let. 

 

Chorvatsko o členství poţádalo roku 2003. Na základě rozhodnutí 

Evropské rady v roce 2004 je Chorvatsko kandidátskou zemí. Roku 2005, 

poté co hlavní ţalobkyně Carla del Ponte prohlásila, ţe Chorvatsko plně 

kooperuje s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 

(ICTY), došlo k zahájení přístupových jednání s Chorvatskem, která byla 

v půli roku 2011 dokončena. Předpokládá se, ţe přístupová dohoda bude 

podepsána v tomto roce a po ratifikačním procesu by Chorvatsko mohlo 

přistoupit roku 2013. 
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Jeho vstup podporují soudobí členové – tradiční partner 

Německo, Maďarsko a Slovinsko. Příčinami jsou mj. politické a 

hospodářské vazby. Vstupu Chorvatska je veřejné mínění v nynějších 

státech Evropské unie nakloněno. 

 

Obchod s Evropskou unií se stal intenzivnějším, kdyţ Chorvatsko 

získalo rozsáhlejší přístup na unijní trh prostřednictvím autonomních 

obchodních opatření a kdyţ se uzavřela dohoda o stabilizaci a 

přidruţení. [24] Unie je hlavní obchodní partner a zahraniční investor 

Chorvatska. Na chorvatské produkty nejsou v Evropské unii uvalena cla. 

Intenzivní obchodní vztahy dokazuje i to, ţe 70 % chorvatského vývozu 

směřuje na unijní trh. Chorvatsko je ekonomicky úspěšnější neţ posledně 

přijaté země – Bulharsko a Rumunsko. 

 

3.3.4 Island 

 

- politický systém: unitární parlamentní republika 

- hlavní město: Reykjavík 

- rozloha: 103 tis. km2 

- počet obyvatel: 300 tis. 

- HDP/ob. (PPP, 2010): 38 tis. USD 

- měna: islandská koruna 

 

Hlavní pohnutkou islandské vlády podat Radě přihlášku v roce 

2009 byly dopady finanční a hospodářské krize, jeţ postihla ostrovní 

ekonomiku roku 2008. Členství je chápáno jako řešení, jeţ by Islandu 

u věřitelů vrátilo hodnověrnost, a jako činitel při stabilizaci měny po 

akceptaci eura. 

 

Dvanáctileté panování Strany nezávislosti a Strany pokroku 

(stran, které se k členství Islandu v Evropské unii stavěly odmítavě) 

skončila po předčasných volbách v roce 2009, jejichţ vítězem byla 
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Sociálně-demokratická aliance (SDA) soudobé premiérky Jóhanny 

Sigurdardóttir, která vešla do koalice s Levicovými zelenými (LGP). Obě 

vládnoucí strany se prohlašují za proevropsky orientované, coţ dokázaly 

roku 2009 zasláním přihlášky do Evropské unie. 

 

Evropská rada na schůzi v roce 2010 rozhodla otevřít jednání, 

která byla zahájena téhoţ roku první mezivládní konferencí o přistoupení 

Islandu. Tentýţ rok bylo zahájeno zkoumání právních předpisů Islandu 

z hlediska slučitelnosti s předpisy Evropské unie. Kdyţ by byl do Evropské 

unie vzat, stal by se jejím nejmíň lidnatým členem. 

 

Na Islandu má tradici demokracie a řádná správa veřejných věcí, 

v sociálních a environmentálních záleţitostech je na výši, má dějinné 

vazby na další evropské státy. 

 

Členstvím v Evropském hospodářském prostoru (EHP) je 

částečně integrován s Evropskou unií i s Šengenem, díky kterému 

Islanďané můţou v Unii svobodně cestovat a pracovat.   

 

Prostřednictvím EHP je Island sloţkou jednotného trhu a finančně 

podporuje hospodářskou a sociální soudrţnost Evropy. Na Islandu je 

v platnosti část předpisů Evropské unie. Island se účastní (bez oprávnění 

hlasovat) činnosti řady agentur a programů Unie týkající se podnikání, 

ţivotního prostředí, vzdělávání a výzkumu. 

 

Island s EHS roku 1972 podepsal bilaterální dohodu o volném 

obchodu. Island dvě třetiny mezinárodního obchodu uskutečňuje s členy 

Evropské unie. 

 

3.3.5 Turecko 

 

- politický systém: parlamentní republika 
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- hlavní město: Ankara 

- rozloha: 784 tis. km2 

- počet obyvatel: 78 mil. 

- HDP/ob. (PPP, 2010): 12 tis. USD 

- měna: turecká lira 

 

Turecku byl v roce 1999 přisouzen status kandidáta na zasedání 

Evropské rady v Helsinkách. Od začátku přístupových rozhovorů v roce 

2005 bylo z 35 kapitol otevřeno 13, přičemţ 1 (věda a výzkum, 2006) 

byla předběţně uzavřena. 

 

Postavení Turecka je odlišné jiţ z toho důvodu, ţe v jeho případě 

je jednou z klíčových bariér přístupu otázka, do jaké míry leţí v Evropě 

(základní kritérium pro ţadatele o vstup od zaloţení EHS) nejen 

geograficky, ale i dějinně, hospodářsky, kulturně a politicky. „Tuto otázku 

lze poloţit tak, zda můţe být do evropské organizace přijata země, vůči 

níţ se Evropa vymezovala podstatnou částí své křesťanské historie, země 

se zcela jinou historickou zkušeností a z toho plynoucí politickou kulturou 

a země obývaná muslimským a etnicky odlišným obyvatelstvem. Otázka 

po smysluplnosti tureckého vstupu do EU je tak zároveň otázkou po 

vymezení případné evropské identity.“ [13] Přijetím Turecka by se 

Evropská unie stala sousedem nestabilní oblasti - Iráku, Íránu, Sýrie, 

Arménie nebo Gruzie. 

 

Druhá polovina 80. let, kdy Turecko poslalo oficiální přihlášku, 

nebyla z hlediska ES nejpříhodnější hlavně v konsekvenci aplikace 

interních transformací spojené s akceptováním Jednotného evropského 

aktu – Komise vydala záporné hodnocení aţ po 30 měsících. Konstatovala 

hospodářskou zaostalost odráţející se v HDP/obyvatele (asi třetina 

průměru ES) nebo v závislosti ekonomiky na agrikultuře (zhruba 50 % 

pracovní síly), politické problémy (neukotvenost demokratického zřízení). 

„Zůstávaly tu tradičně problematické vztahy s Řeckem, přetrvávající 
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hrozba nekontrolovatelného přílivu pracovních sil a prostý fakt velikosti 

Turecka a z toho plynoucí význam všech případných problémů. 

V mezinárodní politice navíc v devadesátých letech poklesla geopolitická 

relevance Turecka, a to v souvislosti s rozpadem SSSR, vůči němuţ bylo 

Turecko pro západní země poslední strategickou výspou.“ [13] 

 

„Problém Turecka je spojen s celou řadou nejrůznějších 

okolností, které znemoţňují uznat jej za demokratickou zemi, která ctí 

lidská práva, práva menšin apod. – nesvoboda je zakotvena v politickém 

systému vylučujícím existenci některých politických směrů či stran, 

zejména levicových, represe vůči opozičním poslancům, upírání práv 

Kurdů, jejich pronásledování (a všech, kteří se staví na jejich obranu), 

likvidační vojenské akce vůči kurdským vesnicím, ţalařování, 

pronásledování kurdských sil i na území cizích států atd.“ [32] Nevýhodou 

pro Turecko je i malá podpora členství u evropské veřejnosti. 

 

Kypr získal na Velké Británii nezávislost roku 1960. Za tři roky 

propukly mezi kyperskými Řeky a Turky rozepře, jeţ se v roce 1974 

vystupňovaly v puč podporovaný Řeckem a následující vojenský zákrok ze 

strany Turecka. 37% část Kypru – Severokyperská turecká republika 

vyhlášená roku 1983 - se proklamuje za nepodrobenou zemi, jiţ ale 

oficiálně uznali pouze turečtí interventi. 

 

Obchodování s Evropskou unií tvoří přes půlku mezinárodního 

obchodu Turecka. Turecko prochází hospodářskými, politickými a 

společenskými přeměnami, několik dekád kooperuje s NATO, je to zem se 

strategickým potenciálem ohledně stárnutí evropského obyvatelstva, 

vojenské bezpečnosti (800 tisíc vojáků), energetického zabezpečení a 

dodávek surovin. Souţití s islámskou populací by osvědčilo sílu a toleranci 

EU a dalo najevo, ţe v tomhle významu je kolize civilizací vyhnutelná. 
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3.4 Potenciální kandidátské státy 

 

Zbývající státy západního Balkánu jsou potenciálními kandidáty: 

- Albánie 

- Bosna a Hercegovina 

- Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 

- Srbsko 

 

Albánie 

 

Přihlášku k členství podala roku 2009. Unie je hlavní obchodní 

partner Albánie. Domácí produkce, zejména textil, oblečení a obuv, 

představuje hlavní rozsah albánského vývozu do Evropské unie. 

 

V Albánii se nedostatky týkají fungování a stability 

demokratických institucí, zejména parlamentu. „Přetrvává politizace 

veřejné správy, dosud neproběhla reforma soudnictví, není zajištěno 

fungování právního státu, zejména boj proti korupci a organizovanému 

zločinu, ani provádění právních předpisů v oblasti lidských práv.“ [8] 

 

Bosna a Hercegovina 

 

Bosna a Hercegovina musí změnou ústavy odstranit prvky jsoucí 

v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. V reformě justice a 

státní správy i při potírání úplatkářství se pokročilo jenom omezeně. [8] 

 

Kosovo 

 

Kosovo má 2 miliony obyvatel, převáţně albánského původu. 

Srbů na území Kosova ţije 130 tisíc. Kosovo bylo na základu rezoluce 

1244 RB OSN pod správou mise OSN v Kosovu (UNMIK) od roku 1999. 

Rezoluce 1244 umoţnila vytvoření provizorních orgánů samosprávy 
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Kosova, jeţ přejímaly pravomoci od UNMIK. Unie se zapojila do obnovy 

provincie a je nejštědřejším donátorem peněţní pomoci, která celkově činí 

2 miliardy eur. Navrácení do stavu před rokem 1999 není pravděpodobné. 

Metou reprezentantů kosovských Albánců se stalo získat nezávislost na 

Srbsku, jeţ však Kosovo má za dějinný díl svého území. 

 

Evropská rada na summitu roku 2007 odsouhlasila vyslání mise 

EU-LEX, dislokace nastala v roce 2008. EULEX je největší a nejsoubornější 

misí Evropské unie doplňující a zčásti nahrazující misi OSN UNMIK. Pojímá 

2 tisíce osob poslaných z unijních států a koncentruje se na rozkvět 

demokracie, formování a udrţení stability a boj s organizovaným 

zločinem. Hlavní cíl je dosáhnout v Kosovu evropského stupně právního 

státu. Začátek působení EULEXu byl párkrát odročen kvůli ruským a 

srbským výhradám. 

 

Problémy jsou zejména ve veřejné správě, soudnictví, 

protikorupčním boji a organizované trestné činnosti. V návaznosti na 

postoj Mezinárodního soudního dvora, ţe jednostranné vyhlášení 

samostatnosti Kosova neporušuje mezinárodní právo ani rezoluci Rady 

bezpečnosti OSN č. 1244/1999, přijalo Valné shromáţdění OSN rezoluci, 

kterou podpořilo Srbsko a Evropská unie a jeţ vítá připravenost Unie 

ulehčit rozmluvu mezi Bělehradem a Prištinou. Mandát Mise Evropské unie 

na podporu právního státu v Kosovu (EULEX) byl prodlouţen do roku 

2012. [8] 

 

Srbsko 

 

Srbsko poţádalo o členství v EU v roce 2009. Jedno 

z nejdiskutovanějších témat týkajících se Srbska je kosovský problém. Od 

konce 90. let ztěţuje vztahy Srbska a Evropské unie poměry v Kosovu, jeţ 

má dočasný mezinárodní status a i přes srbský nesouhlas vyhlásilo v roce 

2008 samostatnost. Po rozpadu vlády a vnitropolitických transformacích 
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vznikla roku 2008 proevropská vláda, která má za cíl integraci do EU i za 

cenu ztráty Kosova. Integraci podporuje i majorita srbských obyvatel. 

 

Vztahy Srbska a EU nabraly na dynamice po rozpadu 

autoritativního reţimu Slobodana Miloševiče roku 2000, kdy se nastolila 

demokracie, začalo se usilovat o spřátelení se zbytkem Evropy, vylepšila 

se ekonomická situace. EU zahájila upouštění od ekonomických sankcí, 

které na Srbsko byly uvrţeny v 90. letech v období bojů v Chorvatsku a 

Bosně a které byly vystřídány penězi vyhrazenými na renovaci země. 

 

Ani Evropská unie se v otázce nezávislosti Kosova neshoduje - 

majorita států Unie ji uznala, neuznává ji Kypr, Rumunsko, Slovensko či 

Španělsko, a to předně kvůli strachu o svou teritoriální integritu. 

 

Srbsko musí vynaloţit víc snahy v oblasti právního státu a na 

přeměnu veřejné správy. Vydalo se k evropské integraci, od níţ očekává 

stabilitu, ekonomický rozmach a prosperitu. 

 

3.5 Další potenciální členové 

 

Země západní Evropy – Andora, Island, Lichtenštejnsko, 

Monako, Norsko, Švýcarsko – splňují podmínky členství. Nepřistoupily 

převáţně z ekonomických důvodů, veřejnost těchto států s přistoupením 

nesouhlasí. Do EU budou začleněny bez problémů, budou-li si to přát. 

Mnohé jsou v evropských soustavách – ku příkladu Norsko a Švýcarsko 

jsou v Schengenském prostoru. 

 

Jako další teritorium moţného rozšíření přichází do úvahy SNS 

východu Evropy – někdejší sovětské republiky Bělorusko, Moldavsko, 

Ukrajina i popřípadě Rusko. Větší část Ruska ovšem patří do Asie, ačkoli 

jeho jádro leţí v Evropě. „Všem je jasné, ţe vstup Ruska by zcela zvrátil 

Evropskou tvářnost jak co do počtu obyvatelstva, tak co do rozlohy.“ [22] 
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Jeho vstup do EU by způsobil nerovnováhu. Moldávie je nejchudším 

státem Evropy, existují tam etnické konflikty, separatistické sklony, 

nestabilní demokracie. Země východní Evropy na členství nemají 

ekonomicky, politicky. Politické poměry v Bělorusku jsou pořád 

problematické. 

 

Zůstává Blízký východ a Zakavkazsko - země, jejichţ příslušnost 

do Evropy není jednoznačná. Izrael je kulturně spjat s Evropou, ale leţí 

v Malé Asii. Libanon je arabský stát s význačnou křesťanskou komunitou. 

Někdejší kavkazské republiky Sovětského svazu Arménie, Ázerbájdţán, 

Gruzie byly za SSSR povaţovány za evropské. Zvláště v případu 

křesťanské Arménie a Gruzie je kulturní spojitost s Evropou patrná. 

Jenomţe hospodářská integrace zas není pravděpodobná. Gruzínský 

prezident Michail Saakašvili je členství nakloněn. 

 

Do Evropy náleţí i kousek středoasijského Kazachstánu, jehoţ 

členství se zdá být pouze teoretickým. Zvaţovat je moţno i arabské státy 

severní Afriky – Alţírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko. V historii s jiţní 

Evropou tvořila kulturní i politický celek. Uvaţovat je moţné dokonce 

o v Atlantském oceánu se nacházejících Kapverdách – africká země 

Evropě kulturně podobná vzhledem k své minulosti portugalské kolonie. 

To jsou maximalistické a v soudobosti fantastické dohady. 

  



47 
 

Závěr 

 

Z této práce vyplývá, ţe Evropská unie snaţí pomáhat 

potenciálním (i existujícím) členům v dodrţování demokracie, 

k ekonomickému prospěchu či lepšímu ţivotu pro lidi vůbec. Vytvořením 

většího prostoru, kde vládne mír, pomáhá i sobě. Vývoj integrace i celé EU 

je pochopitelně závislý na své době. 

 

Dozvěděl jsem se více o rozšíření a jak jej dosáhnout, o spoustě 

variant integrace, způsobů jejího hodnocení a nahlíţení na ni. Zjistil jsem, 

ţe vstupní kritéria se v čase upravovala, ale v zásadě zůstala stejná jako 

na počátku evropské integrace nyní nazývané Evropská unie. Z předešlého 

textu je také zřejmé, ţe geografická kritéria nebo ta z Kodaně nevymezují 

přesně, který stát se smí stát členem. Existují i území členů bezpochyby 

umístěná mimo Evropu. 

 

Přístupový proces je většinou docela komplikovaný a zdlouhavý. 

Pracuje na něm mnoho lidí jak na straně států, které chtějí přistoupit, tak 

na straně unijních orgánů. Po schvalováních Evropskou radou, Komisí, 

Radou EU, Evropským parlamentem je na řadě ratifikace členskými a 

kandidátskými zeměmi. 

 

Po zajímavých peripetiích se do společenství roku 1973 připojily 

Británie, Dánsko a Irsko. V roce 1981 se připojilo dnes proklínané Řecko a 

o pět let později Portugalsko a Španělsko. V přehledech přistupování států 

do EU se často nechává bez povšimnutí rozšíření svého druhu, kdy se po 

pádu Berlínské zdi spojilo poválečně rozdělené Německo. Pád vlády 

komunizmu ve východní Evropě přispěl i k rychlému rozšíření o Finsko, 

Rakousko a Švédsko. Poslední dvě rozšíření zahrnovala převáţně země 

východního bloku, včetně Česka. I v části věnované tomuto rozšíření, na 

kterém měly velký zájem obě strany, jsem uvedl několik zajímavostí, jeţ 

ho provázely. 
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Rozšíření můţe mít kladné i záporné dopady na obě strany 

přístupového procesu. Přijetí Lisabonské smlouvy posunulo EU 

v moţnostech rozšiřování dále, tak jak tomu bylo dříve v případech 

obdobných smluv. 

 

Členství chudé Makedonie brání etnické napětí, korupce, 

omezená svoboda projevu, špatná veřejná správa a justice. Kandidátem je 

od roku 2005, ale jednání s ní ještě nezačala. 

 

Černá Hora je kandidátem na členství teprve od loňska. 

Problematickým zůstává boj proti korupci a organizovanému zločinu. 

 

Od posledního rozšíření uplynulo skoro pět let; nyní se zdá, ţe 

přijetí dalšího člena se blíţí. S Chorvatskem přístupová jednání začala roku 

2005 a letos byla ukončena. Chorvatsko je ze všech zemí mimo EU 

nejblíţe členství. 28. státem evropské unie by se mohlo stát do dvou let, 

ale tento odhad můţe být opět posunut. 

 

Po propuknutí krizí a předčasných volbách oslabený Island 

přehodnotil postoj ke členství a v roce 2009 podal přihlášku, jiţ o rok 

později byla zahájena jednání. Island má na Evropu dobré vazby, tamní 

demokracie a veřejná správa jsou na vysoké úrovni. 

 

Turecku, které o členství přerušovaně usiluje přibliţně půl století, 

byl kandidátský status udělen aţ roku 1999 a od začátku přístupových 

rozhovorů v roce 2005 byla uzavřena pouze kapitola z 35. V jeho případě 

je otázkou, nakolik leţí v Evropě. Připojení této v současnosti chudší země 

má přínosy i rizika. Kromě nevyhovujícího stavu vnitřních záleţitostí je 

problémem známý spor o Kypr. 
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Přístup potenciálních kandidátů je v nedohlednu. Zdejší situace 

je komplikována viditelným sporem mezi Srbskem a Kosovem, v němţ se 

EU významně angaţuje. 

 

K dalším moţným členům lze zařadit bohaté země západní 

Evropy, postsovětské státy ve východní Evropě, Zakavkazsko, Blízký 

východ, sever Afriky. V některých případech jde spíše o teoretické úvahy 

z říše sci-fi. 

 

V rámci Evropy je jistě moţno v rozšiřování postupně 

pokračovat, ale pochopitelně aţ po splnění podmínek, aţ na to budou 

přistupující státy a Evropská unie připraveny a vţdy s ohledem na národní 

specifika. Věřím, ţe přijetí nových členů se ukáţe jako celkově prospěšný 

krok, ale přílišný spěch by byl dobrý jen pro málokoho. 
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Příloha 1: Základní informace o členských státech, 2010 [25] 

Stát 
Hlavní 

město 

Rozloha 

(tis. km2) 

Obyvatel 

(mil.) 

HDP/ob. v PPP 

% tis. USD 

Belgie Brusel 31 11 118 36 

Bulharsko Sofia 111 8 39 12 

Česko Praha 79 11 81 25 

Dánsko Kodaň 43 6 119 37 

Estonsko Tallinn 45 1 59 18 

Finsko Helsinky 338 5 112 34 

Francie Paříţ 547 65 111 34 

Irsko Dublin 70 4 126 39 

Itálie Řím 301 60 94 29 

Kypr Nikósie 9 0,8 91 28 

Litva Vilnius 65 3 55 17 

Lotyšsko Riga 65 2 46 14 

Lucembursko Luxemburg 3 0,5 260 80 

Maďarsko Budapešť 93 10 61 19 

Malta Valletta 0,3 0,4 78 24 

Německo Berlín 357 82 116 36 

Nizozemsko Amsterdam 42 16 132 41 

Polsko Varšava 313 38 61 19 

Portugalsko Lisabon 92 11 75 23 

Rakousko Vídeň 84 8 128 39 

Rumunsko Bukurešť 238 21 38 12 

Řecko Athény 132 11 94 29 

Slovensko Bratislava 49 5 72 22 

Slovinsko Lublaň 20 2 90 28 

Španělsko Madrid 505 46 95 29 

Švédsko Stockholm 450 9 123 38 

VB Londýn 245 62 114 35 

EU  4 325 500 100 31 
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Příloha 2: Mapa Evropy [23] 

 


