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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόδοση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας

Στο  πλαίσιο  του  Πακέτου  Διεύρυνσης  2022,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  πρότεινε  την
απόδοση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη στην
ΕΕ, χώρας. Αναμφισβήτητα, πρόκειται περί πολύ σημαντικής πρότασης, όμως πρέπει να
επισημανθεί ότι η ΒκΕ έχει προχωρήσει ελάχιστα ως προς τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
προκειμένου εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, ότι δεν έχει εισέτι εκπληρώσει τα
οικονομικά κριτήρια που έχει θέσει η ΕΕ (ενιαία αγορά, φορολογικό καθεστώς, κλπ) και ότι
η χώρα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αναφορικά με τα
επίπεδα διαφθοράς. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Δεκέμβριο τ.έ., κατά τη
Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την έναρξη των
ενταξιακών  διαπραγματεύσεων  προαπαιτείται  η  πλήρωση  από  την  ΒκΕ  των  14
προτεραιοτήτων που έχει καθορίσει από το 2019 η Ε. Επιτροπή (και για τις οποίες, μέχρι
σήμερα,  έχει  σημειωθεί  ελάχιστη  πρόοδος).  Αξίζει  να  επισημανθεί  η  δήλωση  του
Επιτρόπου Διεύρυνσης Olivér Várhelyi, ο οποίος, ανακοινώνοντας το Πακέτο Διεύρυνσης
2022,  δήλωσε  χαρακτηριστικά  ότι  «η  Ευρωπαϊκή  πολιτική  Διεύρυνσης  αποτελεί
γεωστρατηγική επένδυση για την ασφάλεια, ειρήνη, σταθερότητα και κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου». Φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η ΕΕ, αντιλαμβανόμενη την
ενίσχυση του  αντιευρωπαϊσμού  στην  περιοχή  των  Δυτικών Βαλκανίων,  αποφάσισε  να
αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ΕΕ και ΒκΕ και ταυτόχρονα να ανακόψει
και τον Ρωσικό παρεμβατισμό. Η απόφαση αυτή, επηρεάζει σημαντικά τον ανταγωνιστικό
ρόλο  άλλων  κρατών  και  η  ΕΕ  εμφανίζεται  και  πάλι  στο  προσκήνιο  των  Δυτικών
Βαλκανίων, ως υπολογίσιμη δύναμη. Η πεντάδα των τρίτων χωρών (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα,
Ην. Βασίλειο και Τουρκία) θα συνεχίσει ασφαλώς να έχει λόγο και να ασκεί επιρροή στην
ΒκΕ, όμως τώρα η ΕΕ, ρίχνοντας στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής τον ενταξιακό «άσσο»



για την ΒκΕ, αποκτά και πάλι σημαντικό έρεισμα στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, και
ενδεχομένως προβάδισμα έναντι των τρίτων. 

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί ότι τα κριτήρια για ένταξη νέων μελών στην ΕΕ, γνωστά ως
«Κριτήρια  Κοπεγχάγης»,  που  αφορούν  σε  πολιτική  σταθερότητα,  Κράτος  Δικαίου,
Ανθρώπινα Δικαιώματα,  προστασία μειονοτήτων,  λειτουργία της οικονομίας αγοράς και
αποδοχή ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρακάμφθηκαν πλήρως για την περίπτωση της ΒκΕ,
όπως είχαν παρακαμφθεί και τον Ιούνιο για την περίπτωση της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο
του, παραπέμπει σε καθαρά πολιτική  απόφαση της ΕΕ (και όχι τεχνοκρατική που μέχρι
τώρα μας έχει συνηθίσει), απόφαση που ασφαλώς συνάδει και με τα αποτελέσματα της
Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2003), όταν η ΕΕ
επιβεβαίωσε την αμέριστη και ξεκάθαρη υποστήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. 


