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6 lutego 2018 Komisja Europejska ogłosiła strategię dla Bałkanów Zachodnich, której celem jest wsparcie unijnego procesu 

rozszerzenia w regionie, obejmującego Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię oraz Serbię. 
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I. WPROWADZENIE 

 

6 lutego 2018 Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz wiarygodnej perspektywy rozszerzenia dla Bałkanów 

Zachodnich oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie (por. pkt 2). Stanowi ona realizację zapowiedzi 

przewodniczącego KE, Jean-Claude’a Junckera, z jego dorocznego przemówienia o stanie UE wygłoszonego we wrześniu 

2017 (por. pkt 3). Strategia obejmuje 6 krajów regionu: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię 

i Serbię. 

Dokument w sposób szczegółowy określa europejską perspektywę krajów Bałkanów Zachodnich, w tym między innymi 

perspektywę akcesji dla Czarnogóry i Serbii do 2025 roku, a także rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią. 

Pozostałe kraje - Bośnia i Hercegowina (wniosek o członkostwo na początku 2016) oraz Kosovo są krajami potencjalnie 

kandydującymi.   

Kraje Bałkanów Zachodnich będą mogły przystąpić do Unii po spełnieniu kryteriów z art. 49 TFUE. Aby spełnić wszystkie 

warunki, kraje regionu muszą przeprowadzić kompleksowe reformy w kluczowych obszarach, zawłaszcza w zakresie 

praworządności, konkurencyjności oraz współpracy regionalnej i pojednania. Unia oczekuje także powszechnej zgody 

politycznej i pełnego poparcia obywateli dla decyzji o przystąpieniu. 

W strategii przedstawiono sześć inicjatyw przewodnich – konkretnych działań, mających na celu zbliżenie krajów Bałkanów 

Zachodnich do UE w takich dziedzinach jak:  

 praworządność, prawa podstawowe i dobre rządzenie – przeprowadzenie reform wewnętrznych w obszarze 

sądownictwa, instytucji demokratycznych i administracji publicznej, zwalczanie korupcji i przestępczości 

zorganizowanej, powołanie specjalnych misji doradczych,  

 bezpieczeństwo i migracje – zwalczanie przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz 

zarządzanie migracjami, przy wsparciu unijnych narzędzi i wiedzy fachowej w tym m.in. Europolu, 

 rozwój społeczno-gospodarczy – ułatwienia w handlu zagranicznym, nowe inwestycje zagraniczne, wsparcie 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podwojenie  finansowania programu Erasmus+, 

 łączność transportowa i energetyczna – wsparcie nowych inwestycji, wzmocnienie unii energetycznej UE, 

 agenda cyfrowa – obniżenie kosztów roamingu, rozwój administracji elektronicznej oraz edukacja w zakresie 

umiejętności cyfrowych w społeczeństwie, 

 pojednanie i dobrosąsiedzkie stosunki – wspieranie dobrych relacji i współpracy w dziedzinie edukacji, kultury, 

młodzieży i sportu; rozwiązywanie istotnych sporów dwustronnych, powołanie komisji regionalnej do ustalenia faktów 

dotyczących zbrodni wojennych. 
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Realizacja wytycznych jest przewidziana na lata 2018-2020. Aby wspierać wdrażanie nowych inicjatyw przewodnich w ramach 

strategii, KE proponuje stopniowo zwiększać finansowanie przeznaczone dla Bałkanów Zachodnich do roku 2020 w ramach 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Na 2018 rok przewidywana kwota  pomocy przedakcesyjnej dla Bałkanów Zachodnich 

wynosi 1,07 mld EUR. 

 

17 maja 2018 w Sofii odbędzie się Szczyt UE – Bałkany Zachodnie, którego celem jest m.in. przyjęcie dokumentu politycznego 

określającego kierunki dalszych relacji UE z państwami tego regionu i określenie perspektywy ich członkostwa w UE. 
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http://www.consilium.europa.eu/media/24103/09-conclusions-pec-pl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d284b8de-0c15-11e8-966a-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_pl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0715&qid=1518701432810&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20180206&secondRef=ITEM-012&language=PL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-562_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-562_pl.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0459-the-western-balkans-between-stabilisation-and-integration-into-the-european-union
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614660/EPRS_ATA(2018)614660_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54128/04A_FT(2017)N54128_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54103/04A_FT(2017)N54103_PL.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E816F0D7A6E9A093C125812200434AD8/$file/Infos_229.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/balkany_zachodnie.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en
http://www.consilium.europa.eu/policies/enlargement?lang=pl

