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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor, intitulată „Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă 

credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest” [COM(2020) 57 final] din 

5 februarie 2020. 

Comisia apreciază decizia Camerei Deputaților de a examina această comunicare și 

salută sprijinul acordat obiectivelor enunțate în comunicare. 

Comisia salută aprobarea de către Consiliu, în luna martie, a comunicării Comisiei. 

O perspectivă credibilă de aderare este principalul stimulent și factor determinant al 

transformării în regiunea Balcanilor de Vest, care ne consolidează securitatea și 

prosperitatea colectivă. Aceasta este un instrument esențial pentru promovarea 

democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor fundamentale, elemente care 

sunt, la rândul lor, principalele motoare ale integrării economice și ancora esențială 

pentru promovarea reconcilierii și a stabilității regionale. Menținerea și consolidarea 

acestei politici este, prin urmare, indispensabilă pentru credibilitatea UE și pentru 

influența UE în regiunea în discuție și în afara sa, în special în vremuri în care 

concurența geopolitică este în creștere.  

Pentru a imprima mai mult dinamism procesului de negociere, Comisia a propus 

gruparea capitolelor de negociere în șase clustere tematice. Organizarea capitolelor în 

clustere va permite ca dialogul politic să se concentreze într-o mai mare măsură asupra 

sectoarelor esențiale și va oferi un cadru mai bun pentru asumarea angajamentului 

politic la nivel înalt. Această organizare va permite, de asemenea, identificarea celor 

mai importante și urgente reforme pentru fiecare sector în parte, ceea ce va duce la 
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accelerarea, pe teren, a proceselor de reformă în ansamblul lor, printr-o mai bună 

stimulare a reformelor sectoriale în interesul cetățenilor și al întreprinderilor. 

Comisia își menține angajamentul deplin de a sprijini în continuare țările candidate și 

potențial candidate în eforturile lor de reformă. Punerea în aplicare a acestor reforme le 

va permite țărilor în cauză să înainteze pe calea europeană.  

Comisia își va continua, de asemenea, activitățile de comunicare și informare, inclusiv în 

statele membre ale UE. În cadrul acestor activități, este în primul rând responsabilitatea 

statelor membre să își informeze cetățenii și să le furnizeze informații concrete cu privire 

la oportunitățile strategice și la provocările pe care le presupune acest proces. 

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Maroš Šefčovič      Olivér Várhelyi 

Vicepreședinte       Membru al Comisiei 
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