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Vplyv Európskej únie pri budovaní Kosova 

 

Miroslava GAJDOŠOVÁ 

  

Kosovský parlament prijal 17 februára 2008 Deklaráciu o nezávislosti Kosova. Za 

tento dokument hlasovalo 109 poslancov, teda všetci kosovskí poslanci, pričom zvyšní 

členovia zastupujúci Srbov, ale aj iné nealbánske obyvateľstvo, toto hlasovanie bojkotovali.256 

Napriek obštrukciám, týmto dňom sa začala pre kosovských Albáncov nová kapitola - vznikol 

Kosovského štátu. Keďže kosovská hymna v danom čase ešte neexistovala, otváracia 

ceremónia bola zahájená európskou hymnou – Óda na radosť. Taktiež navrhnutá vlajka, 

predstavujúca obdobu tej európskej, dávala jasne najavo, kam má Kosovo v budúcnosti patriť. 

Hoci orientácia Kosova na EÚ je jednoznačná, postoj EÚ k nemu je o čosi zložitejší. Dôvod 

pramení z toho, že napriek podpore, ktorú väčšina členských štátov Kosovu vyjadrili, EÚ ako 

celok prispieva k izolovanosti novovzniknutej krajiny. Ďalšia schizofrénia sa prejavuje v tom, 

že hoci ako celok Kosovo neuznáva, zároveň tam vyslala misiu EULEX, ktorej cieľom má 

byť budovanie štátu. Práca si teda odpovedá na otázku, ako vyzerá vzťah EÚ a Kosova, ako aj 

aký je prístup EÚ k nemu. Práca pritom rozoberá a hodnotí nasledovné tvrdenia: 

 EÚ nemá dlhodobú koncepciu prístupu k problematike Kosova, hoci sa jedná 

a dlhodobý problém, 

 EÚ diskriminuje Kosovo v oblasti víz a tým ho de facto izoluje. 

 

V kontexte rozširovania 

Od Summitu v Zagrebe v novembri 2000, bolo Kosovo spolu s ďalšími štyroma 

krajinami zapojené do Stabilizačného a asociačného procesu (SAP). Už len zapojenie do SAP 

má za cieľ nasledovné výsledky: stabilizácia a prechod na trhovú ekonomiku, podpora 

regionálnej spolupráce, Európska budúcnosť. Aj preto v rámci tohto procesu dochádza k 

adaptovaniu Acquis Communitaire spolu s medzinárodnými štandardmi. Štát tak získava 

prístup k ekonomickej a finančnej asistencii (CARDS, IPA), ako aj možnosť podpísať 

Stabilizačnú a asociačnú dohodu (SAA), čim sa zaháji prístupový proces.257  

V nasledujúcom období rokov 2001 a 2002 boli prostredníctvom volieb sformované 

provizórne autonómne inštitúcie258, ktoré mali napomôcť dopracovaniu sa k budúcej 

                                                 
256 Kosovo’s First Month. Brussel: Crisis Group Europe Briefing, 2008,  No. 47, s. 1-4. 
257 EUROISMA 2011 STUDY GUID. General Affairs Council, 2011. 
258 Prezident, vláda s predsedom vlády, ministri a zákonodarný zbor. 
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integrácii. EÚ však ucelenejšie reagovala na naštartované zmeny v Kosove až v roku 2005, 

kedy Európska komisia prijala dokument Európska budúcnosť pre Kosovo. 

Nové podnety prišli aj na Summite v Thessalonikách v r. 2003 v podobe nových 

nástrojov. Išlo o Európske partnerstvo259, inšpirované Prístupovým partnerstvom (Accession 

Partnerships). Prísľub európskej budúcnosti pre krajiny západného Balkánu tu bol potvrdený, 

rovnako ako aj o 2 roky neskôr. Kosovo (podľa rezolúcie 1244 OSN) so Srbskom spolu s 

Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou260 a Albánskou získali štatút potenciálnych 

kandidátskych krajín261, čo bolo zafixovanie ich proeurópskeho smerovania. Optimizmus EÚ 

neopúšťal ani v roku 2008, kedy boli potvrdené prístupové kritériá pre vstup do EÚ v snahe 

napomôcť uskutočneniu reforiem.262 Zároveň však došlo k informovaniu krajín o tom, že 

žiadne tri ,,neukončené“ štáty sa v dlhodobej perspektíve nebudú môcť stať členmi EÚ. Hoci 

je to pomerne logický krok, treba však zohľadňovať aj to, že takéto vyhlásenia môžu ešte 

napomôcť zníženiu už aj tak klesajúcemu záujmu na Balkáne.263 

 Väčšia angažovanosť EÚ v podobe pôsobenia misie EÚ prišla krátko po vyhlásení 

samostatnosti. EULEX264 začala pôsobiť v Kosove 9. decembra 2008 so snahou udržať si 

,,neutrálny“ charakter. Mandát bol najskôr stanovený na 28 mesiacov a rozpočet dosahoval 

výšku 205 miliónov eur na obdobie prvých 16 mesiacov265. Hlavné úlohy misie boli zamerané 

na tri oblasti: polícia, justícia a colné záležitosti. Prostredníctvom aktívneho vystupovania 

v regióne mali byť organizácie vedené k zodpovednosti, multietnicite, dodržiavaniu 

európskych štandardov a podobne.  Paradoxom pôsobenia tejto misie je fakt, že hoci EÚ ako 

celok samostatnosť kosovského štátu nepodporuje, prostredníctvom svojej misie prispieva 

k budovaniu štátu. Iný pohľad na prístup ku Kosovu poskytuje proces liberalizácie víz, ktorý 

prebehol v okolitých krajinách. V prípade Kosova mal však isté zvláštne špecifiká. 

 

V procese liberalizácie víz na Balkáne - Izolácia Kosova 

Napriek pomerne rozšírenému uznaniu Kosova, nový štát sa vyhlásením samostatnosti  

dostal do de facto ešte komplikovanejšej situácie, ktorej dôsledkom je neporovnateľne väčšia 

                                                 
259 V rámci neho boli stanovené krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré mali napomôcť pri reformovaní krajín. 
260 Dnes sú Čierna Hora a Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko kandidátskymi krajinami. 
261 Status kandidátskych krajín získalo Chorvátsko a Macedónsko. 
262Kosovo’s EU IP [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné na: <http://euicc-ks.com/en/eu_and_kosovo/eu-
kosovo_relations>. 
263 Rupnik, J.: The Challenges of EU Enlargement in the Balkans. Paris: Institute for Security Studies 2009, s. 1-
3. 
264 Predchodcom bola misia OSN UNMIK. 
265 Šéfom misie bol menovaný Yves de Kermabon vďaka jeho skúsenostiam s Kosovom v rámci misie KFOR, 
ktorú viedol v rokoch 2004 a 2005. Zároveň sa stal poradcom Javiera Solanu v kosovských záležitostiach. 
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izolácia, než tomu bolo v minulosti. Think-tank European Stability Initiative analyzoval 

izoláciu dvoma hlavnými indikátormi. Prvým bolo množstvo krajín do ktorých môžu občania 

Kosova cestovať bez víz. Druhým indikátorom bolo identifikovanie prekážok, ktoré 

zamedzujú ich získaniu. 

Bezvízovými destináciami sú v prípade Kosova hlavne susedné štáty ako Albánsko, 

Čierna Hora, Macedónsko, ale aj štáty ako napríklad Turecko alebo Haity. Tento obmedzený 

výpočet všetkých krajín bez vízovej povinnosti dokonca prekonáva aj Afganistan (viď 

tabuľka č. 1), ktorého občania môžu cestovať do 22 krajín, čo je štyrikrát viac v porovnaní s 

možnosťami občanov Kosova. Kosovský pas je tak jedným z najneužitočnejších štátnych 

dokumentov na svete pokiaľ chcete niekam vycestovať.266 

 

Tabuľka č. 1: Henley & Partners: Index vízových obmedzení 2008. 

Krajina Počet bezvízových destinácií 

 

Dánsko 

 

157 

Fínsko 156 

Srbsko a Čierna Hora 50 

Somálsko 

Afganistan 

 

Kosovo 

25 

22 

 

5 

 

 

Zdroj: Isolating Kosovo? Kosovo vs. Afghanistan 5:22. 

 V dôsledku historického vývoja267 majú Kosovčania možnosť cestovať do krajín 

Schengenu, ak získajú srbský biometrický pas. Aby ho však obdržali, je potrebné navštíviť 

Ministrestvo vnútra v Belehrade. Na prvý pohľad jednoduchý úkon však predstavuje pre 

Kosovčanov mimoriadnu komplikáciu. Jedným z kameňov úrazu je prekročenie Srbko-

                                                 
266 Isolating Kosovo? Kosovo vs. Afghanistan 5:22 [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné na: 
<http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_111.pdf>. 
267 Rozpad Juhoslávie predstavoval dôležitý bod v histórii, ale aj zmenu prístupu európskych krajín k tomuto 
regiónu, keďže po roku 1991 bola uvalená  vízová povinnosť na bývalé štáty Juhoslávie, pričom pred týmto 
rokom bola uplatnená idea voľného pohybu osôb. V tejto dobe ale ešte ostávalo niekoľko voľne prístupných 
krajín – ako napr. Turecko, Rusko, Kuba a pod. Následný konflikt bol sprevádzaný zmenou v možnosti 
vycestovať. To bolo možné v dvoch alternatívach. Kosovčania museli byť držiteľmi buď Cestovného dokumentu 
UNMIK, alebo vlastníkmi juhoslávskeho pasu. Kým v prvom prípade sa Kosovčanom otvorili len tri susedné 
štáty – Albánsko, Macedónsko a Čierna Hora, v druhom prípade išlo o viac ako 40 krajín. 
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Kosovskej ,,hranice“, pri ktorom nie je možné použiť nielen kosovské občianske preukazy, 

ale ani kosovské pasy, keďže tie nie sú v dôsledku neuznania nezávislosti Kosova srbskou 

stranou považované za platné. Pre porovnanie, v minulosti počet krajín prístupných občanom 

s ich vtedajším pasom prevyšoval číslo 40.268 

 Jednou z ďalších prekážok získania víz je už len ich samotná cena, ktorá dosahuje 

výšku 124 Eur, pričom priemerná mzda sa pohybuje na úrovni 240 Eur. V neprospech hovorí 

aj bilancia úspešnosti získavania cestovných dokladov. Takmer polovica žiadostí je 

odmietnutá.269 

 Diskrimináciu je možné badať aj v prístupe EÚ ku Kosovu, čo je v jasnom rozpore 

s deklarovanými záujmami EÚ a jej celkovým pôsobením v tomto regióne. V prvom rade, EÚ 

trvala na tom, aby Kosovčania naďalej disponovali srbskými pasmi, ktoré by im dovoľovali 

cestovať do krajín Schengenu bez víz. To by nebolo nič mimoriadne, pokiaľ by EÚ zároveň 

začala aspoň dialóg s Kosovom, ako samostatným štátom v ktorom navyše napomáha 

budovať demokratické inštitúcie, ohľadom víz, čo sa ale nestalo s odôvodnením, že tento 

nový štát na takýto krok ešte nie je pripravený.270 

 Vyhliadky pre liberalizáciu víz taktiež mätúce. Kým v prípade iných balkánskych 

štátov  boli deklarované jasné podmienky podľa ktorých dôjde k zrušeniu víz, v prípade 

Kosova sa ani len neuvažuje o vypracovaní prvého stupňa procesu – cestovnej mapy, po 

ktorej by mal nasledovať dialóg ohľadom víz.   

Koncom roka 2009 boli podmienky formulované veľmi vágne. Spočiatku Európska 

komisia deklarovala iba potrebu vykonania reforiem, rešpektovanie pravidiel a procedúr, ako 

aj minimalizáciu bezpečnostných rizík pre členské štáty EÚ. Komisia ale stanovila aj 

podmienky, ktoré v prípade ostatných balkánskych štátoch zahrnuté neboli. Spoločnou 

požiadavkou pre všetky krajiny, ktoré chceli začať dialóg ohľadom víz, bola požiadavka 

riešenia otázky navrátenia utečencov. Kosovo sa tejto požiadavke nebránilo, dokonca k nej 

pristupovalo aj pred podpísaním bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv veľmi otvorene. 

Navrátením utečencov sa zaoberala misia UNMIK (United Nations Interim Administration 

Mission in Kosovo) od roku 2008, ale aj v predchádzajúcich obdobiach kosovská vláda riešila 

túto otázku. Dôkazom sú čísla navrátených. V roku 2005 dosiahla táto skupina ľudí počet 

3 554, o rok 3 569 a následne v roku 2007 číslo 3 219. Následne došlo k poklesu v roku 2008 

                                                 
268 Ibidem. 
269  Isolation Confirmed. How the EU is undermining its interest in Kosovo [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné 
na: <http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=119>. 
270270 Ibidem. 



 

649 
 

na 2550 a v priebehu nasledujúceho roku, po vyhláseniu nezávislosti, miernemu zvýšeniu na 

2 962.271 

 Otvorenosť voči prijímaniu utečencov naznačujú aj bilaterálne zmluvy s jednotlivými 

štátmi – za rok 2009 išlo o Albánsko, Belgicko, Francúzsko, FYROM, v priebehu roku 2010 

– Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, Luxembursko, Holandsko, ČR, SR 

a Maďarsko? Zmluvu so všetkými členskými krajinami EÚ ešte potvrdil kosovský zákon o 

navrátení utečencov v júni 2010, ktorý zaviazal Kosovo k prijatiu ilegálnych utečencov v EU 

krajinách ako aj iných národností, ktorí sa dostanú do EÚ cez územie Kosova.272 

 Hoci Kosovo podľa správy o progrese spĺňalo podmienky týkajúce sa utečencov 

,,efektívne“, podmienky začatia dialógu boli rozšírené o ďalšie dva body:  o ochranu hraníc 

a podmienku zameranú na matričnú registratúru obyvateľstva.  

 Otázne však ostáva, prečo EÚ zvolila takýto kurz. Predpoklad, že dôvodom je 

neuznanie Kosova niektorými štátmi neguje Taiwan, ktorý uznalo ešte menej štátov než 

Kosovo a napriek tomu mu bola ponúknutá cestovná mapa. Druhým, viac pravdepodobným 

dôvodom je len zanedbanie vypracovania nejakej stratégie voči Kosovu, čo sa prejavuje 

v realizácii viacerých protichodných aktivít. 

 

Záver 

Odvolávanie sa na nejasnosť štatútu Kosova pri jednaní EÚ s týmto štátom nemá 

hlbšie opodstatnenie. Budúce uznanie je autormi vnímané ako neodvratné. Kosovo je už po 

troch rokoch existencie členom dôležitých medzinárodných organizácií, ako je napríklad 

Medzinárodný menový fond či Svetová banka. Filip Tesař k tejto situácii dodáva273: ,,Kosovo 

je členom Medzinárodného menového fondu (IMF), Svetovej banky, na základe čoho môže 

vstúpiť do ISO a získať vlastné štátne kódy, internetovú koncovku, kosovské pasy uznáva viac 

štátov, než Kosovo uznalo... Pokiaľ sa Kosovu časom podarí získať 128 sympatizujúcich, 

môže získať status pozorovateľa v OSN a to znamená účastniť sa činnosti OSN okrem 

hlasovania o rezolúciách a nemať možnosť byť voleným do orgánov OSN. Samotný vstup do 

OSN je potom otázkou času - kratšieho či dlhšieho. Rusko a Čína môžu svoje veto v Rade 

bezpečnosti vyhandlovať Američania za nejakú protislužbu“ 

                                                 
271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
273 Kosovský šachmat? Nikoli, Srbsko je stále na tahu [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné na: 
<http://amo.blog.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=45388830&p=06b10
0_d&article[id]=45388830#comm>. 
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Pri tom všetkom je irelevantné, či jeho existenciu uznáva samotné Srbsko, keďže 

v histórii existovali príklady štátov, ktoré sa navzájom formálne neuznávali (SRN a NDR). 

Taktiež nie je nevyhnutná ani podpora zvyšných členov Európskej únie. 

Aký je teda vplyv EÚ na Kosovo? Zjednodušene povedané, pozitívny aj negatívny. 

Pozitívne je hlavne využívanie nástrojov ,,soft power”, angažovanie sa v regióne pred 

bránami EÚ, ako aj snaha pôsobiť vo vnútri prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý dokáže 

lepšie komunikovať nielen s Bruselom, ale aj kosovskou vládou. Zároveň je však potrebné 

dodať, že všetky vyššie spomenuté pozitívne aspekty nie sú využívané v plnej miere. Motor 

integrácie sa zasekol pre únavu z rozširovania, prítomnosť EÚ v štáte prostredníctvom misie 

EULEX je rozporuplné, navyše, ani prístup k Kosovu v otázke víz nie je v porovnaní s 

okolitými krajinami kóšer. To skôr navodzuje pocit menejcennosti Kosova voči ich susedom, 

čo nie je tá najlepšia stratégia prístupu k regiónu. 

 

 

Použitá literatúra: 

EUROISMA 2011 STUDY GUID. General Affairs Council, 2011. 

Isolation Confirmed. How the EU is undermining its interest in Kosovo [online]. (cit. 2011-5-

5) Dostupné na: < http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=119>. 

Isolating Kosovo? Kosovo vs. Afghanistan 5:22 [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné na: 

<http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_111.pdf>. 

Kosovo’s EU IP [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné na: <http://euicc-

ks.com/en/eu_and_kosovo/eu-kosovo_relations>. 

Kosovo’s First Month. Brussel: Crisis Group Europe Briefing, 2008,  No. 47. 

Kosovský šachmat? Nikoli, Srbsko je stále na tahu [online]. (cit. 2011-5-5) Dostupné na: 

<http://amo.blog.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=45

388830&p=06b100_d&article[id]=45388830#comm>. 

Rupnik, J.: The Challenges of EU Enlargement in the Balkans. Paris: Institute for Security 

Studies, 2009. 

 

 

 

 

 

 


