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I. CONTEXT  

 Actuala agendă de extindere a UE cuprinde țările partenere din regiunea Balcanilor de 

Vest și Turcia. Negocierile de aderare la UE au început în 2012 cu Muntenegru, în 2014 

cu Serbia și în 2005 cu Turcia. Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (FYROM) este țară 

candidată începând din 2005, iar Albania a obținut statutul de țară candidată în 2014. Bosnia și 

Herțegovina (care a depus cererea de aderare la UE în februarie 2016) și Kosovo (Acordul de 

stabilizare și de asociere la UE a intrat în vigoare în aprilie 2016) sunt considerate țări potențial 

candidate. 

 Comisia Europeană a adoptat în luna aprilie a.c. pachetul anual privind extinderea UE, 

care include șapte rapoarte individuale pentru Muntenegru, Serbia, Turcia, Macedonia
1
, Albania, 

Bosnia-Herțegovina și Kosovo, în care se evaluează punerea în aplicare a politicii de extindere a 

Uniunii Europene întemeiate pe criterii bine stabilite și pe o condiționalitate echitabilă și 

riguroasă. 

 Comisia Europeană susține că realizarea de progrese pe calea integrării europene 

reprezintă un proces obiectiv și bazat pe merite, care depinde de rezultatele concrete obținute de 

fiecare țară.   

Statul de drept, justiția și drepturile fundamentale reprezintă o prioritate absolută în acest 

sens. Comisia Europeană consideră că extinderea UE constituie o investiție în pacea, securitatea și 

stabilitatea Europei: perspectiva aderării la UE are un puternic efect de transformare asupra țărilor 

partenere, în acest proces, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și 

societale pozitive. 

 Politica de extindere a Uniunii Europene în zona Balcanilor de Vest vizează șase țări – 

patru candidate (Muntenegru, Serbia; Albania, Macedonia) și două potențial candidate 

                                                 
1 FYROM: Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=565
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_montenegro.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_serbia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_turkey.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_kosovo.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_ro.htm
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(Bosnia și Herțegovina, Kosovo
2
). Toate aceste state fac obiectul așa-numitului proces de 

stabilizare și asociere, lansat în 1999 și consolidat în 2003.
3
  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII COMISIEI EUROPENE 

 Comisia Europeană a recomandat Consiliului UE să decidă deschiderea negocierilor 

de aderare cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și cu Albania, având în vedere 

progresele realizate, în condițiile menținerii și accelerării ritmului reformelor actuale. 

 În ceea ce privește Macedonia, punerea în aplicare a priorităților de reformă urgente va fi 

decisivă pentru continuarea progreselor.  

 În cazul Albaniei, va fi crucială realizarea de progrese în domeniul esențial al statului de 

drept, în special în toate cele cinci priorități-cheie de reformă, precum și continuarea obținerii de 

rezultate concrete și tangibile în ceea ce privește reevaluarea (verificarea) judecătorilor și a 

procurorilor.  

 Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia Europeană va aplica abordarea consolidată pentru 

capitolele de negociere privind :(1) sistemul judiciar și drepturile fundamentale și (2) justiție, 

libertate și securitate. Acest pas înainte într-un proces îndelungat este în concordanță cu abordarea 

bazată pe merit și cu condiționalitatea strictă, confirmată recent de Comisie în cadrul Strategiei 

privind Balcanii de Vest, [6 februarie 2018, COM(2018)65]. Astfel, UE trebuie să fie pregătită 

pentru primirea de noi membri, de îndată ce aceștia au îndeplinit condițiile, inclusiv la nivel 

instituțional și din punct de vedere financiar.  

 Evaluarea progreselor obținute și identificarea deficiențelor le oferă acestor țări candidate 

stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare care se impun. Pentru ca 

perspectivele de aderare să devină realitate, țările trebuie să acorde prioritate reformelor în 

domenii fundamentale – precum statul de drept, drepturile omului, instituțiile democratice și 

reforma administrației publice – precum și dezvoltării economice și competitivității, domenii în 

care persistă deficiențe structurale. Țările trebuie să se asigure că reformele sunt puse în aplicare 

în mod corect și produc rezultate concrete.  

 

 Programele de reformă economică 

 

 Pentru prima dată, Comisia Europeană a publicat, împreună cu pachetul de extindere, și 

evaluările anuale ale programelor de reformă economică pentru țările din Balcanii de Vest și 

pentru Turcia. Aceste rapoarte arată că în aceste țări se înregistrează în continuare o creștere 

economică și că se fac în continuare eforturi de consolidare a stabilității macroeconomice și 

fiscale în contextul actualelor vulnerabilități.  

 Ar trebui menținute și consolidate politicile viabile inițiate, iar reformele în curs urgentate, 

astfel încât să se reducă riscurile macroeconomice persistente, să se deblocheze sursele pentru o 

creștere durabilă pe termen lung și să se accelereze convergența cu UE. 

 Programele de reformă economică ajută țările partenere ale UE să îndeplinească criteriile 

economice pentru aderare și să se pregătească pentru participarea, după aderare, la procedura 

Semestrului European. În acest an, pentru prima dată, cele două pachete au fost sincronizate, 

subliniindu-se astfel importanța funcționării economiei în realizarea de progrese pe calea către 

UE. 

 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

Pe baza acestor evaluări, Comisia Europeană va prezenta în perioada următoare 

propuneri detaliate privind viitoarele programe specifice fiecărui stat candidat la aderare. 

 Dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de 

securitate al UE, a declarat că: « (…) Pasul înainte făcut astăzi de fosta Republică iugoslavă a 

                                                 
2 Potrivit Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1244 (1999) și avizului consultativ al Curții Internaționale de 

Justiție din 22 iulie 2010. 
3 Mai multe informații în această privință se găsesc în fișa de informare anexată privind « Noua strategie a Uniunii 

Europene pentru Balcanii de Vest », [6 februarie 2018, COM(2018)65]. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-erp-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-erp-factsheet.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
http://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE_f.pdf
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Macedoniei și de Albania este un pas înainte pentru întreaga regiune a Balcanilor de 

Vest. Atenția și implicarea noastră strategică conduc la progrese concrete și la beneficii pentru 

popoarele din această regiune. Eforturile de reformare și de modernizare trebuie însă continuate, 

în interesul partenerilor și al Uniunii Europene ». 

 Dl Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind 

extinderea, a susținut că: (…) Politica noastră de extindere continuă să fie un motor principal de 

stimulare a reformelor în Balcanii de Vest. (…)  

 Nu există scurtături pentru a ajunge în UE. S-au constatat încă lacune importante. 

Trebuie să vedem că reformele, în special în domeniul statului de drept, sunt puse în aplicare cu 

mai multă vigoare și produc rezultate durabile. Aceste reforme, care vizează un sistem judiciar 

eficace, combaterea eficace a corupției și a crimei organizate, o administrație publică eficientă și 

o economie mai puternică, nu sunt „pentru Bruxelles”; de aceste reforme vor beneficia în mod 

direct cetățenii din această regiune și Europa în ansamblul său. 

 

 În cadrul Consiliului UE, la reuniunea neoficială a miniștrilor afacerilor externe de la 

Sofia, din 15 februarie 2018, s-a reiterat perspectiva europeană pentru aceste state candidate la 

integrare. Subsecvent publicării noii Strategii UE privind Balcanii de Vest, schimbul de puncte de 

vedere a permis reafirmarea perspectivei europene și accentuarea reformelor ce trebuie puse în 

aplicare de țările din regiune, în special în privința statului de drept, în vederea îndeplinirii 

criteriilor prealabile aderării. 

 La 17 mai 2018, la Sofia, s-a desfășurat, sub egida Consiliului European, reuniunea la 

nivel înalt UE - Balcanii de Vest, la care au participat şefi de stat sau de guvern ai statelor 

membre ale UE şi liderii statelor partenere: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, 

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei şi Kosovo. În cadrul reuniunii, liderii UE şi partenerii 

din Balcanii de Vest au convenit asupra Declaraţiei de la Sofia şi au adoptat Agenda de priorităţi 

de la Sofia ca anexă a declaraţiei prin care sunt prezentate noi măsuri de cooperare consolidată cu 

această regiune. De asemenea, s-a stabilit ca următorul summit UE - Balcanii de Vest să aibă loc 

în Croaţia, în anul 2020, în timpul preşedinţiei croate a Consiliului UE.  

 Liderii europeni au confirmat perspectiva europeană a regiunii şi au stabilit o serie de 

acţiuni concrete menite să consolideze cooperarea în domenii precum conectivitatea, securitatea şi 

statul de drept. Liderii UE au subliniat importanța angajamentului continuu al Balcanilor de Vest 

privind statul de drept, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, buna guvernanță, 

precum și respectarea drepturilor omului și a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.  

 Totodată, liderii UE şi-au reafirmat angajamentul de a sprijini transformarea politică, 

economică şi socială a regiunii şi au subliniat importanţa relaţiilor de bună vecinătate, a stabilităţii 

regionale şi a cooperării reciproce. Referitor la sporirea conectivităţii în cadrul regiunii şi cu 

Uniunea Europeană a fost anunţat un nou pachet de măsuri prin intermediul unui Cadru de 

investiţii pentru Balcanii de Vest care va veni în sprijinul punerii în aplicare a Declaraţiei de la 

Sofia şi va avea la bază Strategia UE privind Balcanii de Vest şi cele şase iniţiative emblematice 

elaborate de Comisia Europeană. În cadrul acestui pachet, UE va oferi granturi pentru încă 11 

proiecte prioritare din sectorul transporturilor (rutiere, feroviare şi portuare), în valoare de 190 de 

milioane de euro.  

 În plus, în vederea implementării noii Agende digitale pentru Balcanii de Vest, UE va 

aloca 30 de milioane de euro pentru investiții privind extinderea rețelelor în bandă largă din 

întreaga regiune şi al regimului regional de reducere a costurilor de roaming la toți cei șase 

parteneri. Privind conectivitatea economică, liderii UE au salutat angajamentele asumate de 

intensificare a eforturilor în vederea recunoaşterii calificărilor şi a facilitării comerţului în regiune. 

Totodată, s-a stabilit dublarea finanţării programului Erasmus + şi lansarea unui proiect-pilot 

privind mobilitatea în domeniul educaţiei şi formării profesionale.  

 În ceea ce priveşte cooperarea în domeniul securităţii, liderii UE au convenit să intensifice 

colaborarea referitoare la priorităţi-cheie cum ar fi:  

 combaterea terorismului şi extremismului, inclusiv finanţarea acestuia, prevenirea radicalizării şi 

întoarcerea luptărilor străini;  

http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/statement-support-digital-agenda-western-balkans_en.pdf
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 consolidarea cooperării în lupta împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate, în 

special a traficului de arme de foc și droguri ilicite, a contrabandei cu mărfuri și a introducerii 

ilegale de persoane, precum și a amenințărilor cibernetice și hibride;  

 consolidarea cooperării în materie de migrație și gestionarea frontierelor, inclusiv prin intermediul 

ofițerilor de legătură trimiși în teren de către UE.  

 Uniunea Europeană și partenerii din Balcanii de Vest au hotărât să intensifice activitatea 

strategică și operațională în domeniul cooperării polițienești și judiciare, în special prin 

participarea acestora la o serie de politici ale UE pentru perioada 2018-2021, cum ar fi Planul 

pentru cooperarea coordonată la nivelul UE împotriva infracțiunilor grave și a criminalității 

organizate.  

 La finalul reuniunii, preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk a declarat că „ (...) 

Astăzi a fost reafirmat angajamentul reciproc faţă de perspectiva europeană pentru întreaga 

regiune. Uniunea Europeană este şi va rămâne un partener de încredere al regiunii. În termeni 

foarte concreţi, s-a discutat despre îmbunătăţirea relaţiilor cu şi în interiorul regiunii Balcanilor 

de Vest.” 

  În plus, dl Tusk a menţionat că „(...) nu văd niciun alt viitor pentru Balcanii de vest decât 

UE. Nu există o altă alternativă, nu există nici un plan B. Balcanii de vest sunt o parte integrantă 

a Europei şi aparţin comunităţii noastre.” 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 România a susținut constant că politica de extindere a UE este inclusă printre prioritățile 

ce urmează a fi promovate de țara noastră în cursul președinției Consiliului UE, pe care o va 

deține în prima jumătate a anului 2019, cu speranța că anii ce vor veni vor marca un progres 

substanțial în privința îndeplinirii angajamentelor și continuării proceselor de reformă în statele 

din Balcanii de Vest, asigurând astfel o apropiere progresivă de UE, întemeiată exclusiv pe merite 

proprii, pe îndeplinirea criteriilor de aderare și pe respectarea prevederilor TFUE [cf. declarației 

publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)]. 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 Pentru constatările și recomandările detaliate ale Comisiei Europene privind fiecare țară 

candidată, a se vedea următoarele materiale: 

 

 Document de strategie UE (2018): https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf 

 Muntenegru: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm 

 Serbia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm 

 Turcia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm 

 Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3405_en.htm 

 Albania: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm 

 Bosnia și Herțegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm  

 Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm 
 

 Fișă de informare privind « Noua strategie a Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest », [6 

februarie 2018, COM (2018) 65]. 

 

 

                                                                                                                                      Filip Clem 

6 iunie 2018 

 

  

 

  

https://www.mae.ro/en/node/45008
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm%0d
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm%20%0d
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_65_RO_ACTE_f.pdf

