
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σύνοδος κορυφής Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια Ελήφθησαν σημαντικά
μέτρα για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την
τόνωση της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης και της σύγκλισης με την ΕΕ

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση που ανέλαβαν σήμερα κατά τη
διάσκεψη κορυφής στη Σόφια οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων να ενισχύσουν περαιτέρω την
περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος προς την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η
θετική ανταπόκριση της περιοχής στο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο η δέσμευσή της για
ενισχυμένη συνδεσιμότητα και η έγκριση βασικών πρωτοβουλιών όπως η δημιουργία μιας κοινής
περιφερειακής αγοράς, η δρομολόγηση μιας πράσινης ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια και η
περαιτέρω στήριξη της ένταξης των Ρομά θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάκαμψης
μετά την πανδημία, προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen, δήλωσε: «Τα
Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Επιτροπή μου από την πρώτη ημέρα της
θητείας μου. Το μέλλον της περιοχής βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2020 υπήρξε ένα δύσκολο
έτος, αλλά παραμείναμε αποφασιστικά ενωμένοι. Το οικονομικό και επενδυτικό μας σχέδιο που
εγκρίθηκε πρόσφατα θα επιταχύνει τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των Δυτικών Βαλκανίων και θα
ενισχύσει τη σύγκλισή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα στηρίξει την υλοποίηση θεμελιωδών
μεταρρυθμίσεων και θα φέρει την περιοχή πιο κοντά στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Το σχέδιο αυτό μπορεί
να σας βοηθήσει να αλλάξετε την καθημερινή ζωή των πολιτών σας και των επιχειρήσεων της
περιοχής μέσα στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια.»

Ο ύπατος εκπρόσωπος/ αντιπρόεδρος κ. Josep Borrell πρόσθεσε: «Με χαρά διαπιστώνω ότι οι ηγέτες
των Δυτικών Βαλκανίων αναγνωρίζουν τον ζωτικό ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας. Είναι εξίσου
σημαντικό για τη συμφιλίωση όσο και για την οικονομική ανάκαμψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
ανάκαμψη πρέπει να είναι βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Για τον λόγο αυτό, το οικονομικό και
επενδυτικό σχέδιο και η πράσινη ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια επικεντρώνονται σε σύγχρονες,
πράσινες και ανθρωποκεντρικές επενδύσεις. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι επενδύσεις πρέπει να
υποστηρίζονται από τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην ευρωπαϊκή πορεία.»

Ο κ. Olivér Várhelyi, επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, ο οποίος συμμετείχε στη διάσκεψη κορυφής,
τόνισε: «Η συνεργασία με τους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια παραμένει βασική προτεραιότητα
για την ΕΕ και η ευρωπαϊκή προοπτική εξακολουθεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη αλλαγής στην
περιοχή. Η δέσμευση των ηγετών της περιοχής να αναπτύξουν μια κοινή περιφερειακή αγορά και να
υλοποιήσουν μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση είναι ζωτικής σημασίας για να φέρει την περιοχή πιο
κοντά στην ΕΕ. Μαζί με τις επενδύσεις στη συνδεσιμότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτά
αποτελούν βασικά στοιχεία του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο. Το σχέδιο αυτό θα αποφέρει απτά οφέλη στους λαούς
των Δυτικών Βαλκανίων και θα ενισχύσει τους δεσμούς μας με την περιοχή.»

Οι πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν στη Σόφια βασίζονται στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει
προηγουμένως η περιοχή κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του
2020. Θα υποστηριχθούν από το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια το οποίο
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2020. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην
κινητοποίηση ποσού έως 9 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ για την ταχεία κοινωνικοοικονομική
ανάκαμψη της περιοχής από την πανδημία COVID-19 και για την επιτάχυνση της οικονομικής
σύγκλισής της με την ΕΕ. Επιπλέον, προβλέπει νέο μηχανισμό εγγυήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο
οποίος μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις ύψους έως και 20 δισ. ευρώ.

Σήμερα στη Σόφια, κατά τη συνεδρίαση που διοργανώθηκε από κοινού από τη Βουλγαρία και τη
Βόρεια Μακεδονία και στην οποία συμμετείχαν διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και θεσμικά όργανα της ΕΕ
στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για το σχέδιο και δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται
για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του.

Κατά τη σύνοδο κορυφής οι ηγέτες εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη νέα δέσμη μέτρων



συνδεσιμότητας του 2020 με έξι έργα στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών και της καθαρής
ενέργειας που παρουσίασε η Επιτροπή στο πλαίσιο του επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Η δέσμη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των εμβληματικών έργων του οικονομικού
και επενδυτικού σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει την υλοποίηση της δέσμευσης που ανέλαβε η
ΕΕ το 2015 να χορηγήσει 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της συνδεσιμότητας στην περιοχή.
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