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ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКА

У светлу опсежних реформи у протеклих неколико година, Србија је остварила велики
напредак ка испуњењу политичких критеријума дефинисаних на састанку Европског
савета у Копенхагену 1993. године као и условима из Процеса стабилизације и
придруживања у вези са стабилношћу институција које гарантују демократију,
владавину права, поштовање људских права и заштиту права мањина.. Уставни,
законодавни и институционални оквир у Србији у великој мери одговара европским и
међународним стандардима. Применом нових закона, Народна скупштина постала је
много ефикаснија у својим законодавним активностима. У области владавине права
постоји свеобухватни правни и институционални оквир, укључујући и области борбе
против корупције и организованог криминала, где су већ постигнути почетни
резултати. Правни оквир за заштиту људских и мањинских права је добро развијен и
почео је да се примењује. Србија је достигла потпуно задовољавајућ ниво сарадње са
Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију (МКТЈ) и преузима све
активнију улогу у процесу помирења у региону. Србија је прихватила дијалог са
Косовоми учествује у њему, како би били побољшани услови живота људи на Косову,
што је довело до постизања неколико споразума (споразум о слободном кретању људи
и робе, о матичним књигама и катастру), за чије је спровођење Србија предузела
почетне кораке.
У погледу економских критеријума, Србија је предузела важне кораке ка успостављању
функционалне тржишне економије и достигла одређени ниво макроекономске
стабилности упркос глобалној економској и финансијској кризи. Међутим, даљи
напори биће неопходи како би економија била реструктуирана а пословно окружење
побољшано, нарочито оснаживањем владавине права и отклањањем бирократских
препрека, јачањем конкуренције и улоге приватног сектора, као и отклањањем
нефлексибилних услова тржишта рада. Како би средњорочно била у стању да одговори
на притисак конкуренције и тржишних снага из Европске уније, Србија треба да
настави са структурним реформама да би унапредила економску продуктивност, и
створила привредну климу која ће омогућити пораст страних инвестиција.
Србија успешно испуњава своје обавезе које проистичу из Споразума о стабилизацији и
придруживању и Прелазног споразума.
Уколико се настави процес хармонизације закона и учине даљи кораци како би се
обезбедило спровођење закона, Србија би била у позицији да у средњем року преузме
обавезе чланства у ЕУ, у скоро свим областима правних тековина Европске уније.
Посебну пажњу треба посветити областима пољопривреде и руралног развоја,
правосуђа и основних права, правде, слободе и безбедности и финансијске контроле.
Потпуна усаглашеност са правним тековинама ЕУ у области заштите животне средине
и климатских промена може се достићи тек дугорочно и захтева повећани ниво
инвестиција.
На основу прелиминарних процена, придруживање Србије имало би ограничени
свеобухватни утицај на политике Европске уније и не би утицало на капацитете Уније
да одржи и продуби сопствени развој.
Комисија препоручује Савету да Србији додели статус земље кандидата за
чланство, узимајући у обзир до сада постигнути напредак, а уз разумевање потребе

да се Србија поново ангажује у дијалогу са Косовом и да убрзано и у доброј вери
настави са спровођењем споразума који су до сада постигнути.
Србија је на добром путу да задовољи политичке критеријуме постављене на састанку
Европског савета у Копенхагену 1993. године, као и услове постављене Процесом
стабилизације и придруживања, уколико се напредак реформи настави и пронађу
практична решења за проблем са Косовом.
Стога, Комисија даје препоруку да се са Србијом отворе преговори о приступању
Европској унији чим постигне већи напредак у остварењу следећег кључног
приоритета:
-

Даљи кораци ка нормализацији односа са Косовом, у складу са условима
Процеса стабилизације и придруживања, тиме што ће се: у потпуности
поштовати принципи инклузивне регионалне сарадње; у потпуности
поштовати одредбе Споразума о енергетској заједници; наћи решења за
питање телекомуникација и узајамног признавања диплома; у доброј вери
наставити са спровођењем споразума који су до сада постигнути; и активно
сарађивати са ЕУЛЕКС-ом, како би ова мисија могла да обавља своје
функције у свим деловима Косова.

Комисија ће представити извештај о томе како Србија остварује наведени
приоритетни задатак чим буде постигнут довољни напредак у његовом остварењу.
Србији се препоручује да очува постигнуте успехе у реформама, како би наставила да
иде путем остварења захтева за чланство, са посебним нагласком на владавини права, и
да настави конструктивно учешће у регионалној сарадњи и у јачању билатералних
односа са суседним земљама. Очекује се наставак спровођења Прелазног споразума и
Споразума о стабилизацији и придруживању, од његовог ступања на снагу. Комисија
ће, преко ИПА финансијског инструмента, наставити да подржава ове активности.

