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 Az EU és a Nyugat-Balkán (1.) 

Összefoglalás: Az Európai Bizottság 2018. február 6-án mutatta be a Nyugat-Bal-
kánra vonatkozó stratégiáját, amelytől sokan azt remélik, hogy új lendületet adhat a 
térség európai integrációjának. A dokumentumot azonban kettősség jellemzi, amely 
az uniós tagállamok eltérő prioritásait tükrözi. Miközben Szerbia és Montenegró 
számára megjelenik egy rugalmas céldátum, amely a csatlakozás lehetőségét el-
érhető közelségbe hozza, a nyugat-balkáni országokkal szembeni erőteljes kritikák 
azt jelzik, hogy a tagállamok egy csoportja a reformok megvalósulását nem tartja 
rövid távon megvalósítható célnak. A bizottsági stratégia azonban csak akkor nyer-
het valódi politikai jelentőséget, amennyiben a jövőben a tagállamok egységesen 
beállnak a nyugat-balkáni bővítés mögé.

Abstract: The European Commission introduced its strategy for the Western Balkans 
on February 6, 2018, and many hope that it will give a new impetus to the European 
integration process of the region. However, the strategy is characterized by duality 
that reflects the different priorities of the EU member states. While a flexible target 
date appears that brings the accession into available time distance, the harsh 
criticism towards the Western Balkans shows that a group of member states still 
put emphasis on conditionality. Nevertheless, the strategy published in the form of 
a communication from the Commission could only gain a real political significance 
if the EU member states will unite their position in the support of the enlargement 
in the future.

BEVEZETÉS

Idén február 6-án Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpoliti-
kai főképviselője és Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a 
csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos bemutatta az Európai Bizottságnak 

(a továbbiakban: Bizottság) a Nyugat-Balkán hiteles bővítési perspektívájáról és az 
EU nyugat-balkáni megerősített elkötelezettségéről szóló közleményét, amelyet a 
legújabb nyugat-balkáni stratégiaként szoktak emlegetni.

Az új stratégiát maga a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker harangozta be 
még tavaly szeptemberben. Noha ő csak egy Montenegróra és Szerbiára vonatkozó, 
2025-ig tartó stratégiáról beszélt, végül mégis az egész térséget lefedő dokumen-
tumot hoztak nyilvánosságra. A stratégia, amelyet éppen a Nyugat-Balkán európai 
integrációját a zászlajára tűző bolgár uniós soros elnökség idején mutattak be, so-
kak reménye szerint lendületet adhat a régóta holtponton lévő bővítési folyamatnak.

A részletkérdések kapcsán megmutatkozó eltérő tagállami álláspontok azonban 
jócskán elvehetnek a bizottsági stratégia értékéből: az Európai Unió Tanácsának 
(a továbbiakban: Tanács) támogatása nélkül ugyanis könnyen elhalhat a benne 
megfogalmazott lendület. Az alábbi elemzésben röviden áttekintem és értékelem 
a bővítési stratégia fő elemeit és legfontosabb üzeneteit. Ez az írás az első része 
annak a sorozatnak, amely a Nyugat-Balkán és az EU kapcsolatának aktuális fejle-
ményeit kívánja elemzi.
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A DOKUMENTUM FŐ ELEMEI

A mostani stratégia több tekintetben is újdonságot hozott az elmúlt időszakban 
születettekhez képest. A dokumentumban, amely a preambulumból, három 
fő részből és a következtetésekből áll, a Bizottság:

1. felvázolja a Nyugat-Balkán országai hiteles bővítési perspektívájához szük-
séges, általuk megvalósítandó törekvéseket és reformokat;

2. majd bemutat egy lehetséges ütemtervet Montenegró és Szerbia csatlako-
zási folyamatára vonatkozóan; végül pedig

3. összegyűjti azokat a lépéseket és intézkedéseket, amelyeket az EU-nak kell 
megtennie a hiteles uniós perspektíva fenntartásához. Ez utóbbiak mind a 
Nyugat-Balkánon folyó reformfolyamatok támogatására, mind az uniós in-
tézményi kereteknek a bővítésre való felkészítésére vonatkoznak.

Vagyis a bizottsági közleményben az európai perspektíva hitelességének külső 
és belső dimenziója egyaránt helyet kapott. Míg az előbbi az uniós tagság előtt álló 
államok feladataira, az utóbbi az EU intézményi reformjaira és a tagállamok részéről 
szükséges döntések meghozatalára vonatkozik. Szintén újdonságként jelent meg a 
Montenegró és Szerbia számára kijelölt 2025-ös rugalmas céldátum. A stratégiá-
ban a csatlakozási folyamatban élen járóként említett két ország a Bizottság szerint 
képes lehet addigra csatlakozni, ha határozott lépéseket tesznek a feltételek teljesü-
lése érdekében.

A dátum szerepeltetése mellett és ellen is számos érv hozható fel. A fő ag-
gály a demokratikus átalakulás minőségének, mint alapvető feltételnek a háttérbe 
szorulása. Ezen aggodalom ellensúlyozását szolgálhatja a korábbi stratégiákban 
használtnál jóval keményebb, kritikus nyelvezet.

A jogállamiság megvalósulásával kapcsolatban a stratégia valamennyi nyugat-
balkáni ország kapcsán azt kifogásolta, hogy a „foglyul ejtett állam” (state capture) 
jellegzetességeit mutatják: a szervezett bűnözés és a korrupció kiterjedt jelenlétét, 
különösen az állami szektorban. Szintén lesújtó képet vázolt fel a térség gazdasági 
és szociális helyzetéről, amely messze van attól, hogy az ott található országok 
képesek legyenek az uniós versenyben helytállni. A stratégiában a Bizottság azt is 
kijelenti, nem engedi, hogy az EU a régió államai révén bilaterális vitákat importáljon. 
Végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyugat-balkáni országok társadalmának a 
megnyerésében kiemelt szerepet játszik, hogy a vezetők miként kommunikálják az 
európai integrációt és annak eredményeit. A kritikák alól nem mentesült Monte-
negró és Szerbia sem, ezért különösen is nagy kihívásként értékelhető a reformok 
ottani 2025-ös teljesítése.

A stratégia belső dimenziójának a megjelenése szintén érdemi fejleménynek te-
kinthető, hiszen az uniós intézményeknek a bővítésre való felkészítése azt jelezné, 
hogy valós közelségbe került a térség országainak a csatlakozása. Ugyanakkor a 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
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Bizottságnak az intézményi reformra vonatkozó javaslatai kapcsán komoly nézet-
eltérések várhatóak a tagállamok között, amelyek tetézhetik az EU jövőjéről már 
amúgy is folyó heves vitákat.

2025 – A VARÁZSSZÓ?

Az Európai Bizottság tehát beemelte a szövegbe a Montenegró és Szerbia szá-
mára kijelölt 2025-ös rugalmas céldátumot, amelyet Juncker már 2017-ben 
beharangozott. A dátum kérdése megosztotta a tagállamokat. Többen úgy 

vélték, hogy egyrészt nem az időpontn, hanem a folyamat minőségén kell lennie a 
hangsúlynak, másrészt egy konkrét év megjelölése – még ha az nem is kifejezetten 
a csatlakozás idejeként szerepel – már elvárásokat generál a nyugat-balkáni tár-
sadalmakban. Ennek pedig adott esetben negatív hatásai lehetnek, ha a reformok 
nem a megfelelő ütemben haladnak, és a határidő nem tartható. Harmadrészt a 
céldátum kitűzése az EU-ra is politikai nyomást helyez, miközben az sem biztos, 
hogy a már meglévő problémáit sikerül-e kezelnie.

A dátum megjelentetése szöges ellentétben áll az Európai Bizottság 2006. évi 
bővítési stratégiájában lefektetett elvvel, amely szerint csak a tárgyalások legvégső 
fázisában jelölhető ki a csatlakozás ideje. Ezt a döntést akkor éppen annak érdeké-
ben hozták, hogy csak a megfelelő felkészültség esetén lehessen az adott jelöltet 
felvenni. Ugyanakkor a csatlakozási folyamat nyitva hagyásának – illetve az azóta 
is tapasztalható negatív szocioökonómiai trendeknek – komoly következményei 
voltak és vannak a tagjelölt országok közvéleményének az alakulására.

Már a horvát csatlakozás idején érzékelhető volt a helyi társadalom erősödő 
euroszkepticizmusa, és végül a tagállamok a horvátok esetében is politikai dön-
tést hoztak. A Nyugat-Balkánon szintén egyre erőteljesebben mutatkoznak a 
társadalomban a bővítési folyamatból való kiábrándultság jelei. A Balkan Barometer 
közvélemény-kutatásai szerint még azokban az országokban is, ahol a többség po-
zitívan tekintett az uniós tagságra, egyre inkább nőtt azoknak a száma, akik szerint 
az sohasem fog megvalósulni. A 2025-ös dátum megjelenése így az érintett tár-
sadalmak számára is megfogható közelségbe hozhatja a csatlakozás lehetőségét, 
és hozzájárulhat a negatív közvélemény megfordításához. Szerbia és Montenegró 
sikere pedig pozitív példaként szolgálhat a többiek számára. Az azonban kérdéses, 
hogy az Európai Bizottság milyen szempontok alapján döntött a 2025-ös céldátum 
mellett, miközben valamennyi ország esetében súlyos hiányosságokat és problé-
mákat állapított meg.

A dátum körüli vita nagymértékben az uniós tagsági perspektíva külpolitikai 
eszközként történő felhasználásáról és az EU külpolitikájának a természetéről szól. 
A csatlakozási kilátások javításának a célja a térség stabilitásának és biztonságának 
a megőrzése, továbbá a helyi gazdaságok transzformációjának és a demokratikus 
átalakulásnak az elősegítése. Ez egy komplex célrendszer, amelynek egyaránt van-
nak rövid és hosszú távú elemei. A demokratikus intézményrendszer kialakítása 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2006/nov/com_649_strategy_paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2006/nov/com_649_strategy_paper_en.pdf
http://vikek.eu/wp-content/uploads/2014/02/KEK-171.pdf
https://www.rcc.int/seeds/files/RCC_BalkanBarometer_PublicOpinion_2017.pdf
https://www.rcc.int/seeds/files/RCC_BalkanBarometer_PublicOpinion_2017.pdf
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és az uniós intézményi és jogi környezethez való alkalmazkodás egy hosszú távú 
folyamat, amelynek előmozdításában kiemelt szerepet játszanak az EU által bizto-
sított ösztönzők (pl. pénzügyi támogatások) és a politikai kényszerítőerő.

Azok számára, akik az európai integráció folyamatában a demokratikus be-
rendezkedés megszilárdítására helyezik a hangsúlyt, a céldátum ellentmondásos 
üzenetet hordozhat, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években a csat-
lakozási folyamatban elvárt reformok gyakran csak papíron valósultak meg, amit 
számos, a demokráciára és a jó kormányzásra vonatkozó index (pl. a Freedom 
House Nations in Transit projektjének eredménye) is tükröz. Ugyanakkor a macedó-
niai belpolitikai válság egyértelműen rávilágított arra, hogy az európai perspektíva 
hiteltelenné válása sokkal erőteljesebb negatív hatást válthat ki, amelynek az EU-ra 
nézve már biztonságpolitikai kockázatai is lehetnek.

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL
ÉS MÁS NEMZETKÖZI SZEREPLŐKKEL

Az Európai Unió a nyugat-balkáni politikáját azonban nem egy légüres térben 
folytatja. Miközben az EU belekényelmesedett abba a helyzetbe, hogy a tér-
ségbeli országok egyetlen fő stratégiai célja az európai integráció, az elmúlt 

években – különösen az ukrajnai konfliktust követően – jelentősen megváltozott a 
nemzetközi szereplők közötti viszony, ami kihatott a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos 
politikájukra is. A térség geopolitikai szempontból kiemelten fontos, hiszen az ottani 
politikai állapotok alakítása révén Európa egészének a biztonsági helyzete befolyá-
solható.

Az ukrajnai válság nyomán megromlott a viszony a Nyugat és Oroszország kö-
zött, ami az oroszok aktivizálódó nyugat-balkáni jelenlétéhez vezetett. Az ott folyó 
NATO-bővítést Moszkva továbbra is határozottan ellenzi, és a saját biztonsága szem-
pontjából ellenséges cselekedetként kezeli. Nem véletlen, hogy számos eszközzel 
igyekezett Montenegró NATO-csatlakozását ellehetetleníteni. Az érintett országok 
európai integrációját alapvetően nem utasította el, ugyanakkor az orosz–uniós kap-
csolatok ellenségessé válása arra késztette Oroszországot, hogy „zavarkeltéssel” 
lassítsa a bővítési folyamatot. Az orosz külpolitika központi elemei közé tartozik a 
közvélemény befolyásolása, egy-egy stratégiai szektorba (rendszerint az energia-
ellátásba) vagy az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrába történő befektetés, illetve a 
katonai együttműködés. A társadalom – különösen annak a Moszkva felé amúgy is 
nyitottabb csoportjai – oroszbarát propagandával való bombázása és egy, a nyu-
gatitól eltérő alternatíva felkínálása komoly hatással van a lakosság percepcióira. 
Szerbiában például az a nézet terjedt el, hogy Oroszország a legnagyobb befektető 
náluk, miközben a valóságban messze elmarad az EU mögött.

Törökországgal is hasonlóan negatív spirálba kerültek az uniós kapcsolatok, 
különösen a 2016-os puccskísérletet követően. Az EU vezető tagállamaiban nem 
nézték jó szemmel a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan centralizációs törekvéseit és 

http://kki.hu/assets/upload/11_-_Nemeth_Bence__Orosz_Anna.pdf
http://kki.hu/assets/upload/11_-_Nemeth_Bence__Orosz_Anna.pdf
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a jogállamiságot sértő lépéseit, amelyek hatására még inkább kilátástalanná váltak 
az országgal folytatott csatlakozási tárgyalások. Eközben azonban több kihívás, így 
a migrációs válság kezelésében is komolyan rászorulnak a felek egymás támoga-
tására. A kiéleződő konfliktus felerősítette a török külpolitikában is azt a tendenciát, 
hogy eszközként tekintsen a nyugat-balkáni térségre, így már kevésbé érdekelt ab-
ban, hogy támogassa a régió demokratikus intézményeinek a megerősítését. Annál 
lényegesebb szerepet játszik viszont az iszlám közösségekben való kulturális és 
vallási térhódítás, így azt fejlesztési forrásokkal is támogatja, amit a helyi muszlim 
közösségek közvetlenül is megéreznek. A területéről érkező emberáradat kontrollja 
révén pedig a balkáni migrációs útvonalra nehezedő nyomást felügyeli.

Az EU kizárólagos szerepének a megkérdőjelezését erősítette a kínai befekte-
téseknek a térségben való megjelenése is. A 2013-ban útjára indított „Egy övezet, 
egy út” kezdeményezés az ázsiai területek után elérte Európát is. A Nyugat-Balkán 
országai fontos szerepet játszanak a balkáni selyemút megvalósításában, amely 
a pireuszi kikötőtől indulva biztosítaná Peking számára az uniós piacokhoz való 
hozzáférést. A kínai infrastrukturális beruházások és financiális források nyújtotta 
lehetőségeket a helyi kormányok igyekeznek minél jobban kihasználni, hogy gyor-
sabb eredményeket mutathassanak fel a választóiknak, azonban a kivitelezéssel 
kapcsolatban sokszor aggályok merülnek fel az EU részéről. Ezek többek között a 
közbeszerzési és a versenyjogi szabályokra, a környezetvédelmi aspektusokra vo-
natkoznak, de legalább ennyire fontos az is, hogy a kínai kölcsönökből való építkezés 
milyen mértékben teszi hosszú távon kiszolgáltatottá ezen országokat, hiszen az a 
politikai nyomásgyakorlás alapjául is szolgálhat.

Miközben egyre több külső szereplő vált aktívvá a Balkánon, az EU tagállamai 
a saját belső problémáikkal voltak elfoglalva. A migrációs válság, az Európai Unió 
értékeiről, a demokráciáról és a gazdasági versenyképességről folyó vita, illetve a 
brexit jelentősen megtépázta az Unió presztízsét. A helyzeten tovább rontana a 
Nyugat-Balkán „elvesztése”, amely ráadásul biztonságpolitikai szempontból is ko-
moly kockázatokkal járna. E megfontolás jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy az EU ismételten napirendre vegye a térség integrációját.

A nemzetközi helyzetben bekövetkezett változások ugyanakkor komoly időbeli 
korlátot is szabnak az EU-nak a térségbeli pozíciói megerősítésére. Noha vala-
mennyi nyugat-balkáni ország deklarált stratégiai iránya az európai integráció, az 
EU bizonyos tekintetben lépéshátrányba került, és most már válaszadásra kény-
szerül. A többi szereplő térnyerése konkurenciát teremthet az uniós törekvésekkel 
szemben, illetve alá is áshatja az EU reformtörekvéseit. (Megnőhet a korrupció 
és nemzetközi szervezett bűnözés, erősödhet az uniós külpolitikai egység meg-
bontására való képesség, megkérdőjeleződhet a demokratikus berendezkedésbe 
vetett bizalom, stb.) A nemzetközi aktorok közötti versenyhelyzetet pedig a helyiek 
is igyekeznek majd a saját politikai (gyakran megosztó) érdekeiknek megfelelően 
kihasználni.

C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Users\Dell\Downloads\EBRD BRI.pdf
C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Users\Dell\Downloads\EBRD BRI.pdf


 Orosz Anna 8

HOGYAN ERŐSÍTENÉ A BIZOTTSÁG
AZ EURÓPAI PERSPEKTÍVA HITELESSÉGÉT?

Amint azt fentebb már említettem, a stratégiában az európai perspektíva hite-
lességének a külső és a belső dimenziói is megjelennek. Az előbbiben, vagyis 
a feltételek teljesítésére vonatkozó elv megfelelő érvényesülésében – amihez 

természetesen elengedhetetlen a tagságra áhítozó országok politikai akarata – lé-
nyeges szerepet fognak játszani az EU ösztönző eszközei (szankciók, támogatások, 
ellenőrzés).

A rendkívül kritikus hangvételű stratégia a reformok végrehajtásában egy, a 
korábbinál erőteljesebb közvetlen szerepvállalást irányoz elő a Bizottság számára. 
A dokumentum kidolgozói szerint az alkalmazandó eszközök továbbfejlesztésé-
vel az érintett országokkal való sikeresebb együttműködés várható. A Bizottság 
emellett hat „zászlóshajó kezdeményezést” is útjára indít majd a nyugat-balkáni 
átalakulás elősegítésére. Ezek az alábbiak:

1. a jogállamiság erősítésének támogatása;
2. a biztonság és a migráció területén való együttműködés erősítése;
3. a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatásának növelése;
4. a konnektivitás erősítése a közlekedés és az energiaellátás területén;
5. a digitális agenda kiterjesztése a Nyugat-Balkán államaira;
6. a megbékélési folyamat és a jószomszédi kapcsolatok fejlesztésének támo-

gatása.

A kezdeményezések célterületei nem újak, így azok jelentőségét és politikai súlyát 
a végrehajtás módja és sikeressége fogja tükrözni. A biztonsággal összefüggő na-
pirendi pontok előreláthatólag kiemelt figyelmet kapnak majd. A gazdaságfejlesztés 
terén a Bizottság a befektetések ösztönzése érdekében erősíteni kívánja az előcsat-
lakozási támogatási eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) révén 
finanszírozott Nyugat-balkáni Befektetési Keretet (Western Balkans Investment 
Framework, WBIF), továbbá elő akarja segíteni a magánszektor szerepének a régi-
óbeli növekedését. A regionális gazdasági térség létrehozásával a Nyugat-Balkán 
gördülékenyebb integrációját szeretné előmozdítani. De várhatóan a polgárok szá-
mára is érezhető változásokat eredményez az új stratégia. Az ennek érdekében 
megfogalmazott egyik lehetőség az Erasmus+ program költségvetésének a régióra 
eső részének a növelése, a másik a digitalizáció felkarolása. A roamingdíjak csök-
kentése a befektetések ösztönzését is elősegítheti. Ez utóbbiak különösen fontos 
szerepet játszhatnának az EU-integráció népszerűségének a javításában.

A stratégia az EU-nak a bővítésre való felkészülését is előrevetíti. A Bizottság 
olyan szükséges lépésekre tért ki, mint annak az elemzése, hogy miként hat a bőví-
tés egy-egy szakpolitikai területre, az uniós döntéshozatali mechanizmusokra (pl. a 
többségi döntéshozatali mechanizmus alá tartozó területek bővítése), továbbá arra 
is, hogy a következő többéves pénzügyi keretben (Multi-Annual Financial Framework, 
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MFF) is meg kellene jelennie a bővítésre való felkészülésnek. Emellett bővítené az 
EU és a Nyugat-Balkán közti egyeztetés kereteit, különösen a biztonságpolitikai te-
rületeken, valamint a szociális és a gazdasági kérdésekben. A Bizottság az említett 
szakpolitikai és intézményi kérdésekben javaslatokat fog kidolgozni, amelyek egy 
újabb sor vitát fognak kiváltani a bővítés kapcsán, hiszen e kérdések nagymérték-
ben összefüggnek az EU jövőjére vonatkozó nézetek közötti különbségekkel.

A közleményben Montenegró és Szerbia számára felvázolt ütemterv különösen 
ambiciózus az utóbbi ország szempontjából, mivel a határidő tarthatósága szük-
ségessé teszi a Koszovóval való kapcsolatok mielőbbi rendezését. A szerb államfő, 
Aleksandar Vučić még a nyári szabadságok időszaka előtt javaslattal akar előállni, 
de nagy kérdés, hogy a megosztott Koszovóval milyen megoldást lesz képes elérni. 
Albánia és Macedónia számára azonban továbbra is csak feltételekhez kötve jelenik 
meg a csatlakozási tárgyalások megkezdésének a lehetősége. Bosznia-Hercegovi-
na végül kitöltötte és benyújtotta a tagjelöltség értékeléséhez szükséges kérdőívet, 
így a továbblépés annak elbírálásán múlik majd. A stratégia a legkevésbé Koszovó 
eredményeivel elégedett, és ez elhangzott a sajtótájékoztatón is. Így a vízumlibera-
lizációt az ország továbbra is csak a feltételek teljesítése esetén érheti el.

MIRE LESZ ELÉG A STRATÉGIA?

A közlemény tehát – mint a fentiekből is kiderült – lényeges üzeneteket fo-
galmazott meg mind az EU, mind a Nyugat-Balkán számára. Ugyanakkor 
a benne fellelhető kettősség – kritikus nyelvezet, ugyanakkor a rugalmas 

dátum megjelenése – is jelzi, hogy az Európai Unió tagállamainak az álláspontja 
jelentős mértékben eltérő. Maga a dokumentum kommunikációja is érdekes. Noha 
valamennyi bizottsági vezető, illetve a beharangozó sajtóhír is stratégiaként említi, 
maga a „stratégia” kifejezés csak a szövegben jelenik meg, a címben nem.

A nyugat-európai nagy tagállamok nem lelkesednek különösebben a bővítési 
folyamat felgyorsításáért. Az EU keleti bővülésével összefüggő kedvezőtlen ta-
pasztalataik és percepcióik, valamint az EU-val kapcsolatos általános viták miatt 
a nyugati közvélemény alapvetően negatívan viszonyul az újabb országok csatla-
kozásához. Ez a közhangulat pedig könnyen gátjává válhat az – egyhangú döntést 
igénylő – uniós bővítésnek; már akkor is, ha csak egyetlen tagállamban születik 
nemleges eredmény egy, az adott ország álláspontját determináló népszavazáson.

A közép- és kelet-európai államok támogatóbbnak mutatkoznak a bővítés iránt, 
és mivel a következő időszakban közülük kerülnek ki a Tanács soros elnökségét 
betöltő országok (Bulgária, Ausztria, Románia, Horvátország), a téma az EU napi-
rendjén maradhat. Az elnökséget jelenleg betöltő Bulgária számára kiemelt kérdés a 
Nyugat-Balkán európai integrációja. Ennek érdekében az Európai Tanáccsal közösen 
május 17-ére egy Szófiában tartandó csúcstalálkozót is szerveznek. A rendezvény 
alapján már képet kaphatunk arról, hogy a bolgár elnökség vége előtt számítha-
tunk-e érdemi döntésekre a Miniszteri Tanács részéről.

A tagállamok lényeges támogatása nélkül ugyanis nem várható valós elmozdulás 
az EU nyugat-balkáni politikájában, és a bizottsági stratégia is elveszítheti az erejét.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_en.htm

