
На основу
- загарантоване европске  перспективе земаља југоисточне  Европе (ЈИЕ) 

дефинисане Солунском агендом из 2003,
- недвосмислене одлучности земаља југоисточне Европе да убрзају процес 

европске интеграције и постану пуноправни чланови Европске уније у 
најкраћем могућем року,

- потребе за даљим јачањем регионалне сарадње,
- прихватања различитог  статуса  који  земље  ЈИЕ  имају  у  својим 

процесима европске интеграције,

Имајући у  виду  да  је  регионална  сарадња  од  највећег  значаја  за  стабилност  и 
просперитет региона, као и за европску перспективу земаља ЈИЕ,

Представници влада земаља југоисточне Европе усвајају 

ЗАЈЕДНИЧКУ ИЗЈАВУ

1. Учесници су  се  сложили  да  је  неопходно  убрзати  процес  европске 
интеграције  земаља  ЈИЕ.  Стога,  учесници  позивају  ЕУ  да  током  2009. 
године размотри следећа питања:
- завршетак преговора о приступању са Хрватском,
- отварање преговора о приступању са Македонијом,
- разматрање и одговор на захтев Црне Горе за чланство у ЕУ,
- пријем,  затим  разматрање  и  одговор  на  очекиване  захтеве  Албаније, 

Босне и Херцеговине и Србије за чланство у ЕУ.

2. Учесници су се сложили да појачају напоре у циљу унапређења и јачања 
регионалне политичке, економске, научне, техничке и културне сарадње, у 
циљу ефикасне  и успешне  интеграције  земаља ЈИЕ у ЕУ.  У том смислу, 
посебан  нагласак  треба  да  буде  стављен  на  рад  Регионалног  савета  за 
сарадњу са седиштем у Сарајеву, Босна и Херцеговина, на већу мобилност 
стручњака широм региона и на успешни почетак рада Регионалне школе за 
државну управу са седиштем у Даниловграду, Црна Гора.

3. Учесници наглашавају значај приступа према којем припремљеност сваке од 
земаља  ЈИЕ  за  чланство  у  ЕУ  треба  оцењивати  појединачно.  Такође, 
прихватају да заједничка подршка унутар региона чини основу за будућу 
сарадњу након што земље постану чланице ЕУ.



4. Учесници позивају ЕУ да у 2009. години размотри укидање визног режима 
за све земље ЈИЕ на које се он још примењује. Све земље ЈИЕ потпуно су 
предане успешној примени споразума о визној либерализацији и реадмисији 
потписаних  са  ЕУ  2007.  године.  Процес  визне  либерализације  треба 
спроводити на основу појединачних резултата сваке од земаља. 

5. Учесници су се сложили да светска економска криза током 2009. године не 
треба  негативно  да  се  одрази на  завршетак  транзиције  земаља ЈИЕ,  и  не 
треба да утиче на процес европске интеграције или свеукупну економску 
стабилност региона.

6. Имајући у виду да су све земље ЈИЕ економски снажно повезане са ЕУ, 
учесници желе да позову ЕУ да узме у обзир њихов интерес током примене 
Европског  плана  економског  опоравка,  иницираног  на  Самиту  ЕУ  у 
децембру 2008.

7. У вези са ЈИЕ, нагласак треба ставити на четири главне теме:
- улагање у  инфраструктуру  која  је  од  националног  и  међународног 

значаја, нарочито у међународне путне, речне и железничке коридоре,
- улагање у  циљу  унапређења  енергетске  ефикасности,  изградња 

енергетске  инфраструктуре  и  унапређење  производног  капацитета 
региона, с нагласком на постизање регионалне енергетске сигурности,

- омогућавање доступности средстава  из  европских банака  присутних  у 
региону, 

- изградња друштвене солидарности у време светске економске кризе.

8. Учесници подржавају  напоре  ЕУ  за  примену  предприступних  програма 
помоћи, првенствено кроз нови Инструмент за предприступну помоћ (ИПА) 
у добром ритму, као и кроз додатна финансијска средства. Важно је убрзати 
дистрибуцију већ одобрених средстава. 

9. Учесници су се договорили да ће се наредни регионални састанак одржати у 
Македонији у августу 2009. године.


