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Gerbiamasis Pirmininke,

Komisija norėtų padėkoti Lietuvos Respublikos Seimui už nuomonę dėl komunikato 
„Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ 
(COM(2018) 65 finai).

Šis komunikatas yra dalis platesnės Sąjungos stiprinimo iki 2025 m. strategijos dalis. 
Vakarų Balkanų, kaip neatsiejamos Europos Sąjungos dalies, ateitimi iš tiesų yra 
suinteresuota pati Sąjunga, o narystės Europos Sąjungoje perspektyva yra realus 
reformų ir stabilumo regione veiksnys.

Tuo pat metu stojimas į Europos Sąjungą yra ir bus pasiekimais grindžiamas procesas, 
visiškai priklausantis nuo kiekvienos šalies realiai padarytos pažangos. Atitinkamos šalys 
dar turės nemažai nuveikti, kad galėtų atitikti nustatytus narystės kriterijus. Komisija 
tikisi, kad Vakarų Balkanai imsis tikrų tvarių reformų, susitaikys ir išspręs dar 
neišspręstus dvišalius klausimus gerokai iki įstojimo. Šiomis aplinkybėmis 2025 m. 
narystės perspektyvos data yra orientacinė, ta perspektyva yra labai ambicinga ir 
visiškai priklauso nuo kiekvienos šalies pasiektų rezultatų.

Svarbiausi plėtros proceso prioritetai toliau yra teisinės valstybės principai, pagrindinės 
teisės, demokratinių institucijų stiprinimas, viešojo administravimo reforma, ekonominė 
plėtra ir konkurencingumas. Priėmus komunikatą, Europos Sąjunga galės teikti 
precedento neturinčią paramą plataus masto pastangoms regione. Be kita, ko, bus 
remiamas socialinis ir ekonominis regiono vystymasis ir jo tinklų sujungiamumo 
didinimas.
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Stojimas į Europos Sąjungą — tai pasirinkimas, kuris reiškia, kad priimami bendri 
principai, vertybės ir tikslai, kuriuos Sąjunga siekia skatinti kaimyninėse šalyse ir už jų 
ribų, taip pat tai reiškia visišką veiksmų bendros užsienio ir saugumo politikos srityje 
suderinimą. Komisija ir toliau atidžiai stebės šios srities raidą ir kels su Vakarų 
Balkanais susijusius klausimus kiekviena tinkama proga.

Norint, kad stojimo procesas būtų sėkmingas, tiek regione, tiek Europos Sąjungoje turi 
būti aiškiau pranešama apie jo metu atsirandančias galimybes ir kylančius iššūkius. 
Komisija rems Vakarų Balkanų ir valstybių narių pastangas stiprindama strateginę 
komunikaciją tose šalyse ir Sąjungoje ir užtikrindama plėtros politikos matomumą.

Komisija taip pat sutinka, kad Europos Sąjunga turėtų toliau aktyviai bendradarbiauti su 
rytinėmis kaimyninėmis šalimis, kad būtų sukurta bendros demokratijos, gerovės, 
stabilumo ir aktyvesnio bendradarbiavimo bendra erdvė, kartu stiprindama jų ir 
Sąjungos atsparumą krizėms ir sukrėtimams. Komisija ir toliau yra visapusiškai 
įsipareigojusi plėtoti Rytų partnerystę, atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 24 d. Rytų 
partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo Briuselyje rezultatus, 2015 m. peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką ir 2016 m. Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir 
saugumo politikos strategiją.

Komisija viliasi, kad šiomis pastabomis atsakoma į Seimo iškeltus klausimus, ir tikisi 
pratęsti politinį dialogą ateityje.
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