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Společná příprava cesty pro členství Srbska v EU 
 
 
Jakožto evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství se těším na posilování 
perspektivy členství Srbska v EU.  
 
Rozšíření zaznamenalo obrovský úspěch. Proměnilo mou vlastní zemi a celá střední a 
východní Evropa se začlenila do Evropské unie. Přineslo stabilitu, upevnilo demokracii a 
vedlo k vytvoření více hospodářských příležitostí. Vyvinu veškeré úsilí, abych zemím 
západního Balkánu nabídl podporu, vedení a politický závazek na jejich cestě k přistoupení 
k Unii.  
 
Proces přistoupení poskytuje zemím západního Balkánu významnou pobídku pro politickou a 
hospodářskou reformu. Musíme tudíž se Srbskem v tomto společném úsilí pokročit a nadále 
společně podporovat hodnoty, na nichž je Evropa založena.  
 
Na cestě k začlenění do EU zaznamenalo Srbsko v posledních měsících obrovský pokrok díky 
lepší spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a vstupu 
v platnost prozatímní obchodní dohody. Uvolnění vízového režimu srbským občanům nyní 
nabízí nové perspektivy v oblasti výměn a spolupráce a mladším generacím rovněž poskytuje 
více příležitostí. Podáním žádosti o členství v EU Srbsko potvrdilo své pevné odhodlání 
dosáhnout strategického cíle, kterým je členství v EU.  
 
Tyto konkrétní výsledky přinesly novou hnací sílu, nový impuls, na kterém je nyní třeba 
stavět za účelem řešení klíčových výzev.  
 
Ze zkušenosti z předešlých rozšíření vyplývá, že upevňování právního státu zůstává pro 
fungování demokracie a ekonomiky zásadní. To je výzvou rovněž pro Srbsko, kde je třeba 
v rámci procesu přistoupení k EU co nejdříve řešit fungování soudnictví, jeho nezávislost, 
profesionalitu a účinnost.  
 
Další velkou výzvou, kterou musí Srbsko či jakákoli jiná země usilující o přistoupení k EU 
řešit, je lepší regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy. Nelze opomenout ani otázky 
vyplývající z rozpadu Jugoslávie, jako například otázky týkající se uprchlíků, vnitřně 
vysídlených osob a vymezení hranic. Dalším klíčovým problémem je dostat před soud osoby 
podezřelé ze spáchání válečných zločinů. Základním prvkem tohoto úsilí jsou nadále soudy 
pro válečné zločince, které byly v Srbsku zřízeny. Hledání pravdy je klíčovým krokem 
vedoucím k usmíření.  
  
Nyní vyhlížíme do budoucna a doufám, že Srbsko bude nadále prosazovat svou reformní 
agendu. Reformy jsou pro srbské občany ku prospěchu a to nejen z důvodu přistoupení k EU. 
Srbsko, dobře připravené na přistoupení, Evropskou unii nejen rozšíří, ale i posílí. 
 
 
Štefan FÜLE  
evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství 
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