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Г-дин Претседател,  

Воодушевен сум за можноста да учествувам на оваа конференција посветена на 

европските перспективи на Западниот Балкан. Размената на мислења, особено со 
членките на Европскиот Парламент, ми овозможи да ја разберам позицијата на 

клучните засегнати страни и да соработувам со останатите чинители во движењето 
на нашите политики уште од самиот почеток на мојот мандат како Комесар за 

проширување и соседска политика.  

Минатата година голем број на земји од Западен Балкан забележаа голем напредок 
во нивниот пат кон Европската унија. Хрватска за неколку месеци ќе стане 28-та 

земја членка на ЕУ, Србија е земја кандидат а со Црна Гора се отворија преговорите 
за членство.   

Во 2013-та, важно е да се задржи импулсот за проширување и реформите потребни 
за напредок во земјите од проширувањето да се изведуваат со голема енергија. 

Одржувањето на импулсот за проширување и импулсот за реформи претставуваат  
две страни на една иста паричка. Тие се клучни за кредибилитетот на нашата 

политика за проширување.  

Кредибилна политика за проширување е дел од решението на некој проблеми со 
кои се соочува нашиот континент, а не – како што некои би рекле – дел од 

проблемот. Проширувањето, значи економска и финансиска стабилност и поддршка 
на трговијата и бизнис можностите на земјите аспирантки кои, имајќи ја во предвид 

нашата внатрешно-поврзана економија, претставува интерес за сите нас бидејќи ќе 
резултира со поголем раст и нови работни места. Истовремено, имајќи ги во предвид 

големите предизвици со кои се соочува Европската унија, политиката за 
проширување треба да одразува разумен и внимателен пристап заснован врз 

прецизни услови.  

По усвојувањето на Пакетот за проширување на Комисијата во октомври, 
заклучоците за проширувањето на Советот од минатиот месец поставија амбициозна 

програма за првата половина од 2013-та. Тоа ќе подразбира потреба од многу 
работа за сите засегнати. Прво и основно земјите аспирантки ќе треба да ги 

исполнат очекувањата и да ги испорачаат потребните услови.  

Пред да ви ја претставам агендата за проширување за земјите од Западен Балкан за 

претстојната година, дозволете ми да се осврнам на неколку хоризонтални прашања 
за кои сметам дека се од исклучителна важност и кои ќе го дефинираат 

проширувањето во оваа година.  

Првото е билатералното прашање и тука се соочуваме со предизвик бидејќи ние 
јасно велиме дека: 

 не сакаме да увеземе големи билатерални прашања во Европската унија; и 

 не сакаме да ни експлодираат билатерални 'мини' во текот на процесот на 
пристапување. 

А тоа не води кон прашањето: како ќе се справиме со билатералните прашања? 

Некои може да се решат лесно од засегнатите страни, други може да се решат со 
помош на Европската унија, и како што покажаа Хрватска и Словенија со помош на 

арбитража. На крајот на краиштата постои и Меѓународниот Суд на правдата во Хаг. 
Најважно за 2013-та е фактот дека ова прашање е прифатено како битен елемент 

на добрососедските односи, принцип на кој се повеќе и повеќе ќе се осврнуваме 
како што се движиме напред. Важно е да почнеме да се справуваме со ова прашање 

за истото да не не одвлекува од пристапниот процес.  
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Второто хоризонтално прашање кое што ќе биде многу важно во следните години е 
да се усогласи домашното со законодавството на ЕУ, со сите 130,000 или 140,000 

страни, со законодавството што е во фаза на усвојување и со тоа што се одлучува 
на секоја сесија на Советот или на Европскиот Парламент. Кризата покажа дека 

колку што е важно усогласувањето на законодавството, важно е сите земји 
аспирантки се вклучени во промените на економското владеење на Европската 

унија.  

Јасно е дека Европската унија треба мора да продолжи да еволуира доколку сака да 
ги надмине суштинските предизвици со кои се соочува и доколку сака да е успешна 

во зголемената конкурентност на глобалното економско опкружување. Несомнено е 
дека Европската унија на која земјите од Западен Балкан ќе и се приклучат ќе 

изгледа доста различно од денешната Европска унија.  

Европската комисија, во Стратегискиот документ за 2012 ја нагласи важноста за 

понатамошно вклучување на земјите аспирантки во зајакнувањето на економското 
управување на Европската унија, како и имплементирање на мерки за поддршка на 

економското заздравување. Запознавањето на земјите аспирантки уште од сега со 

измените кои се превземаат во Европската унија не само што ќе ги поддржи 
економските реформи туку и ќе ја зајакне економската одговорност на овие земји.  

Гледајќи ја работата која што преостанува во однос на проширувањето, на пролет, 
Европската комисија ќе го објави последниот извештај за мониторинг за Хрватска и 

извештаи за неколку земји кандидатки и земји потенцијални кандидатки. Врз основа 
на овие извештаи, доколку е постигнат доволен напредок, земјите членки на ЕУ ќе 

одлучат дали да го одобрат отворањето на преговорите со Србија и со поранешна 
Југословенска Република Македонија, и дали да се одобри мандат за почеток на 

преговорите со Косово за Договорот за стабилизација и асоцијација.  

Во зависност од напредокот, можен е и извештај за Албанија, додека изгледите за 
кредибилна апликација за членство од Босна и Херцеговина остануваат отворени, 

предмет на познати услови. Во 2013-та, со нетрпение очекувам напредок во 
преговорите за членство со Црна Гора и напредок во дијалогот за безвизен режим 

со Косово.  

Г-дин Претседател,  

За земјите од Западен Балкан, клучните пресвртници за европскиот пат се на 
дофат, доколку се исполнат условите.  

Ги поздравуваме сите кои ја вршат својата работа и го помагаат напредокот на 

агендата за проширување со цел да ја исполнат амбициозната програма поставена 
од Советот во декември.  

Ние сме подготвени да го направиме нашиот дел.  

Ви благодарам на вниманието и со нетрпение ја очекувам дискусијата.  


