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Τηνσημασία που έχει για την Ευρώπη η σταθερότητα και η ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια, τόνισε
ο Αυστριακός καγκελάριος και προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σεμπάστιαν Κουρτς στο πλαίσιο της Προεδρίας της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το τρέχον εξάμηνο -μετά τις
συνομιλίες που είχε σήμερα στην Βιέννη με τους πρωθυπουργούς πέντε βαλκανικών χωρών,
Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κοσόβου, Μαυροβουνίου και Σερβίας, ενώ απουσίαζε, λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ.
"ΗΑυστρία είναι ένας ισχυρός εταίρος για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων", υπογράμμισε ο
Σεμπάστιαν Κουρτς επισημαίνοντας τους στενούς οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς και
ανθρώπινους δεσμούς μαζί τους.
Ταυτόχρονα, επανέλαβε την πάγια θέση του πως "η ΕΕ θα είναι μόνον τότε ολοκληρωμένη, όταν
οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελούν τμήμα της Ένωσης", συμπληρώνοντας ότι αυτός
είναι και λόγος γιατί η Αυστρία υποστηρίζει τις προσπάθειες ένταξης και γιατί έχει κάνει αυτό το
ζήτημα ένα από τα κεντρικά θέματα της Προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Όπωςανέφερε, οι σημερινές συνομιλίες με τους πέντε πρωθυπουργούς επικεντρώθηκαν σε τρία
θέματα: στην πορεία της περιοχής προς την ΕΕ, στις περιφερειακές συνεργασίες και στην επίλυση
διμερών αντιπαραθέσεων, καθώς, όπως τόνισε, "γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα στην Ευρώπη
εξαρτάται και από την σταθερότητα και την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια".
Απότην πλευρά του, ο Επίτροπος Διεύρυνσης και Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ Γιοχάνες Χαν, ο
οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, τόνισε την σημασία που έχει να δοθεί στην περιοχή μία
προοπτική, επισημαίνοντας πως η περιφερειακή οικονομική πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό
πρώτο βήμα στην πορεία της προσέγγισης.
Οίδιος σημείωσε πως θα πρέπει να εξαλειφθούν τα οικονομικά εμπόδια και να διευρυνθεί ο όγκος
των εμπορικών συναλλαγών, αναφέροντας ότι ήδη η αξία των των συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και
των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έχει διπλασιαστεί μέσα στα προηγούμενα δέκα χρόνια.
Στιςσημερινές συνομιλίες στο μέγαρο της Αυστριακής Καγκελαρίας στην Βιέννη συμμετείχαν οι

πρωθυπουργοί της Αλβανίας Έντι Ράμα, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ντένις Τσβίτσντιτς, του
Κοσόβου Ράμους Χαραντινάι, του Μαυροβουνίου Ντούσκο Μάρκοβιτς και της Σερβίας 'Ανα
Μπρνάμπιτς, όπως επίσης οι επίτροποι της ΕΕ Γιοχάνες Χαν και Μαρίγια Γκάμπριελ.
Οιπρωθυπουργοί των πέντε χωρών βρίσκονται σήμερα στην Βιέννη συμμετέχοντας, μαζί με
ειδικούς, με επιχειρηματίες αυστριακών εταιριών και με μία σειρά πολιτικούς, στην διάσκεψη που
διοργανώνεται στην αυστριακή πρωτεύουσα με τίτλο, "Vienna Economic Forum", η οποία αποτελεί
επίσημη εκδήλωση της αυστριακής Προεδρίας στην ΕΕ.
ΗΑυστρία, η οποία ασκεί την Προεδρία στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου για το δεύτερο εξάμηνο του
2018, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της ενταξιακής προοπτικής των έξι
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.
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