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Ms Catherine Ashton  
EU High Representative  
for Foreign Affairs and Security Policy  
 
        As neighbors of the Western Balkans to the North and the South, Austria and Greece 
follow developments in this region with particular interest. Not least, thanks to the efforts of the 
EU and its successful enlargement policy, substantial progress towards peace, democracy, stability 
and economic development has been achieved over the past years. The governments in the 
Western Balkans have adopted the European agenda and the overwhelming majority of the 
people in the region share the European vision. Nevertheless, this is not the time for 
complacency. Political, economic and social problems persist. Progress in the Western Balkans is 
not yet self-sustaining. Moreover, in economically difficult times, many doubts are voiced 
regarding the European perspective of the Western Balkans. 
The region, however, has to remain high on our agenda and receive the necessary attention and 
engagement. A new momentum is needed to make the political messages addressed to the region 
more effective. This is, therefore, the right moment to renew at a high level the EU´s 
commitment to the region and to set out the course ahead in concrete terms. 
In Zagreb in 2000, we stated that all countries of the region are potential candidates. In 
Thessaloniki in 2003 we further decided that the ultimate place of these countries is within the 
EU, while presenting a concrete Agenda which still remains the cornerstone of the course of the 
Western Balkans towards full membership. We both believe that the following years are crucial. 
In this context, we warmly welcome the intention of the Spanish Presidency to convene a high 
level conference on the Western Balkans on the occasion of the 10th anniversary of the Zagreb 
Summit. The date of 2014, as a symbolic milestone on the road towards the EU, could help to 
further invigorate and accelerate the European course of the countries in the region, on the basis 
of concrete roadmaps ("Agenda 2014"). Setting specific time-frames can serve as an incentive for 
the countries of the region to accelerate reforms and carry out the necessary adaptations. 
The challenges are manifold. So are the opportunities. In this respect we hope that in the year 
2010 we will able to welcome: 
• the completion of accession negotiations with Croatia;  
• a mutually acceptable solution on the name issue, which remains essential, and the opening of 

accession negotiations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia;  
• progress of Serbia in its European aspirations, including unblocking of the ratification of the 

SAA and appropriate follow-up to the country´s application for membership of the EU;  
• concrete progress through the EU´s engagement in Kosovo;  
• a reinforced role of the EU in Bosnia and Herzegovina, with the ultimate aim of its European 

integration. A genuine commitment of all leaders to establish functional state institutions is 
essential for the pursuit of the European aspirations of the people of Bosnia and 
Herzegovina;  

• enhanced efforts by Albania and Montenegro in cooperating with the Commission, in the 
context of the evaluation of their application for EU membership;  
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• fulfillment of the remaining benchmarks of the road maps towards visa liberalization by 

Albania and Bosnia and Herzegovina.  
 
As neighbors of the region, we are particularly aware of the need to strengthen regional 
cooperation and good neighbourly relations, among the countries of the Western Balkans. 
The South East European Cooperation Process (SEECP), along with the Regional Cooperation 
Council (RCC), as its operational arm, has acquired increased regional ownership, thus allowing 
for the implementation of new initiatives in the new upgraded context. 
The significant reduction of the international military presence in the Western Balkans envisaged 
for 2010 testifies that there are significant gains in regional security. We now need to enable the 
countries of the region to become exporters of security by facilitating their further participation 
in ESDP operations. 
The implementation of the Lisbon Treaty provides the opportunity to the EU to acquire a more 
coherent and strong international role. The Western Balkans would constitute a suitable field to 
demonstrate our new capacity to act internationally. In this respect, we feel that new visibility for 
the EU in the area is necessary. In this vein, we should promote a better understanding, in the 
Western Balkans of our major policies concerning international challenges and priorities, such as 
facing the economic crisis, climate change and migration. We consider that a smooth transition in 
the EU representation in the Western Balkans should become a priority. 
 
Austria and Greece consider the EU´s engagement in the Western Balkans over the past years as 
a major success story. It is now crucial that the EU does not get distracted by other pressing 
issues on the international agenda. We need to keep our focus and mobilize the necessary 
attention, political will and resources to bring this process to a successful conclusion. Of course, 
it will ultimately be up to the local protagonists to determine the speed of progress towards the 
EU by setting the pace of the necessary reforms to meet the criteria and requirements for 
accession. At the same time, it is up to us to ensure that the European perspective as the essential 
driving force for reforms remains credible and effective among the peoples of the region. 
 
In conclusion, we consider the European integration of the countries of the Western Balkans as a 
high priority for the coming years and the best possible guarantee for stability and institutional 
sustainability. The EU needs to honor its commitments towards the countries of the region and 
encourage them to comply with the European principles and values. 
 
 

Athens, 21 January 2010 
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Catherine Ashton  
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai fıképviselıje  
 
Ausztria és Görögország, mint a Nyugat-Balkán északi és déli szomszédja, különös érdeklıdést 
tanúsít a régió fejlıdése iránt. Nem utolsó sorban köszönhetıen az EU törekvéseknek, a sikeres 
bıvítési politikának, nagymértékő elırelépést értünk el az elmúlt években a béke, a demokrácia, a 
stabilitás és a gazdasági fejlıdés területén. A nyugat-balkáni kormányok alkalmazkodtak az 
európai agenda-hoz és a régióban élı emberek túlnyomó többsége már hisz az európai 
jövıképben. Azonban nincs idı az elégedettségre. Politikai, gazdasági és társadalmi problémák 
továbbra is vannak. A nyugat-balkáni folyamat még nem önfenntartó. Emellett, a gazdaságilag 
nehéz idıkben több a kétkedı hang az Európai Unió Nyugat-Balkánnal kapcsolatos nézeteit 
illetıen. 
A régió ügyének azonban napirenden kell maradnia, meg kell kapja a szükséges figyelmet és 
programot. Egy új impulzus szükséges, hogy a politikai üzenetünk nagyobb hatásfokkal 
érvényesüljön a régióban. Ez tehát a megfelelı pillanat, hogy megújítsunk egy magas szintő uniós 
elkötelezettséget a régió iránt és konkrétan meghatározzuk az útirányt, ami még elıttünk áll.   
Zágrábban 2000-ben kijelentettük, hogy a régióban található országok mindegyike lehetséges 
jelölt. 2003-ban Thesszalonikiben eldılt, hogy ezen országok alapvetı helye az Európai Unióban 
van, valamint bemutattunk egy konkrét tervet, ami a mai napig sarokköve a nyugat-balkáni 
országok csatlakozási-, és teljes jogú taggá válási folyamatának. Mindkét ország hisz abban, hogy 
az elkövetkezı évek döntı fontosságúak. 
Ebben az összefüggésben, nagy örömmel köszöntjük a spanyol elnökség törekvését, hogy egy 
magas szintő konferenciát hívjon össze a Nyugat-Balkánon, a zágrábi csúcstalálkozó tizedik 
évfordulója alkalmából. A 2014-es dátum, egy szimbolikus mérföldkı az Európai Unió fele 
vezetı úton, mely tovább élénkítheti és felgyorsíthatja a régióban található országok Európához 
való csatlakozási folyamatát, egy konkrét útitervre alapozva („Agenda 2014”). A pontos idıkeret 
meghatározása ösztönzıleg befolyásolhatja a régió országait, hogy felgyorsítsák a reformokat és 
kivitelezzék a szükséges adaptációkat.     
A kihívások sokrétőek. Csakúgy, mint a lehetıségek. Ennek tükrében, reméljük, a 2010-es évben 
köszönthetjük a következıket: 

• a csatlakozási tárgyalások befejezése Horvátországgal;  
• egy a mindkét fél számára elfogatható megoldás a névválasztással kapcsolatban (ami alapvetı 

fontosságú maradt), valamint a csatlakozási tárgyalások megkezdése a Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársasággal; 

• Szerbia európai törekvéseinek elırehaladása, beleértve az SAA (Stabilizációs és Társulási 
Megállapodás) ratifikáció akadályainak feloldását és azt követıen az ország EU csatlakozási 
kérelmét; 

• kézzelfogható javulás az EU szerepvállalása által Koszovóban; 
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• az EU szerepének megerısítése Bosznia-Hercegovinában, melynek végsı célja az Unióhoz 
való csatlakozás elérése. A Bosznia-Hercegovina népének európai uniós törekvéseinek eléréséhez 
elengedhetetlen mőködı állami intézmények létrehozatalához szükséges minden vezetı ıszinte 
elkötelezettsége; 

• kiemelt erıfeszítés Albánia és Montenegró részérıl együttmőködve a Bizottsággal, abban a 
tekintetben, hogy értékeljék az EU-hoz való csatlakozási kérelmüket; 

• befejezni a fennmaradó értékelési folyamatokat, melyek a vízumliberalizáció útját hivatottak 
szolgálni Albánia és Bosznia-Hercegovina részérıl; 
Mint a régió szomszéd országai, különösen tisztában vagyunk azzal, mennyire szükséges a 
regionális együttmőködés megerısítése, a jószomszédi viszony kialakítása a Nyugat-Balkán 
országai között. 
A Regionális Együttmőködési Tanács (RCC), mely operatív szervként szolgál a Délkelet-európai 
Együttmőködési Folyamattal (SEECP) karöltve növelte regionális tulajdonjogát, így segítve az új 
kezdeményezések megvalósítását egy új továbbfejlesztett kontextusban.  
A 2010-re elıirányzott jelentıs nemzetközi katonai jelenlét csökkentése a Nyugat-Balkánon 
igazolja, hogy vannak a regionális biztonság politikának eredményei. Most pedig szükség van arra, 
hogy lehetıséget adjunk a régió országainak, hogy biztonsági exportırökké válhassanak, oly 
módon, hogy együttmőködjenek további ESDP akciókban.    
A Lisszaboni Szerzıdés megvalósítása lehetıséget biztosít az EU számára, hogy további koherens 
és erıs nemzetközi szerepre tegyen szert. A Nyugat-Balkán egy jó terep arra, hogy demonstráljuk 
azon új képességünket, hogy hogyan tudunk eljárni egy nemzetközi szintéren. Ebben a 
vonatkozásban, úgy érezzük, ezen a területen az Uniónak új, a térségrıl kialakított képre van 
szüksége. Támogassuk a Nyugat-Balkán jobb megértését, a nemzetközi kihívásokkal és 
elsıbbséget élvezı ügyekkel kapcsolatos politikánkat, mint például szembenézni a gazdasági 
válsággal, klímaváltozással és a migrációval. Úgy gondoljuk, hogy az európai uniós jelenlétnek egy 
zökkenımentes átmenetre van szükség a Nyugat-Balkánon, melynek szerepe elsıdleges.  
Ausztria és Görögország az EU Nyugat-Balkán felé való elkötelezettségét az elmúlt évek 
sikersztorijának tartja. Most nagyon fontos, hogy az EU figyelmét el ne terelje a nemzetközi 
események más fontos ügye. Nem szabad a térséget szem elıl tévesztenünk és mozgósítani 
szükséges a kellı figyelmet, politikai akaratot és forrásokat ahhoz, hogy ezt a folyamatot sikeresen 
zárhassuk. Természetesen végül a helyi elitek fogják meghatározni az EU felé való elırehaladás 
ütemét azáltal, hogy meghatározzák csatlakozáshoz szükséges reformok ütemét, hogy 
megfeleljenek a kritériumoknak és követelményeknek. Ugyanakkor tılünk függ, hogy biztosítsuk, 
hogy a régió lakossága számára az európai perspektíva, mint a reformok mozgató ereje hiteles és 
hatékony marad. 
Következtetésképpen, a Nyugat-Balkán országainak európai integrációját az elkövetkezı években 
fontosnak és a stabilitás és intézményi fenntarthatóság legjobb garanciájának tartjuk. Szükséges, 
hogy az EU elfogadja a régió országai felé vállalt kötelezettségeit és ösztönözze ıket az EU 
elveinek és értékeinek megtartására. 

2010. január 21. Athén 


