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Skupna izjava  
 
 

17. konferenca predsednikov parlamentov držav Jadransko-jonske pobude je 
potekala 15. aprila 2021 v okviru predsedovanja Republike Slovenije 
Jadransko-jonski pobudi (JJP) in Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo 
(EUSAIR). Glede na pomen parlamentarne podpore JJP/EUSAIR, ki še posebej 
ne sme izostati v izrednih razmerah, ter usmeritev, ki se zrcalijo v 
parlamentarnih razpravah, je konferenca v pogojih pandemije covida-19 
potekala virtualno. 
 
Konferenco je vodil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, udeležile pa so se 
je delegacije Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Italije, Severne 
Makedonije, Črne gore, San Marina, Srbije in Slovenije. 
 
Ob ponovni potrditvi načel, ki izhajajo iz Anconske deklaracije kot ustanovnega 
političnega dokumenta Jadransko-jonske pobude, ter upoštevajoč sklepe in 
usmeritve dosedanjih konferenc predsednikov parlamentov držav Jadransko-
jonske pobude, udeleženci: 
 
- poudarjajo soodvisnost in povezanost držav jadransko-jonske regije, ki si 
delijo skupne vrednote, skupno zgodovino, kulturo in geografski prostor;  
 
- poudarjajo trdno politično podporo parlamentov Strategiji EU za jadransko-
jonsko regijo, ki predstavlja okvir za celovito, usklajeno in vključujoče ukrepanje 
ob soočanju s skupnimi izzivi in doseganju ključnih prioritet EU v regiji;  
 
- izpostavljajo pomen regionalnega sodelovanja in zavezanost k podpori 
nadaljnjim procesom evropske integracije držav Jadransko-jonske pobude, kar 
prispeva h krepitvi miru, varnosti in stabilnosti ter k ustvarjanju boljših pogojev 
za vsestranski in bolj enakomeren napredek in razvoj regije; 
 
- izpostavljajo pomen nadaljevanja procesa širitve EU na podlagi objektivnih 
meril in pozdravljajo formalno odločitev Evropske unije z dne 25. marca 2020, 
da začne pristopne pogovore s Severno Makedonijo in Albanijo, ter pričakujejo, 
da bosta brez nadaljnjega odlašanja vzpostavljena tudi pogajalska okvira za 
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obe državi, članici JJP, kar bo omogočilo sklic medvladnih konferenc in s tem 
dejanski začetek pogajanj;  
 
- se zavedajo, da sta v neprimerljivih pogojih pandemije covida-19 izjemnega 
pomena vzajemna pomoč in solidarnost, pri čemer lahko pospešen proces 
digitalne in zelene preobrazbe prispeva k ugodnejšemu izhodu iz aktualne 
zdravstvene, socialne in gospodarske krize;   
 
- razumejo, da je aktualno obdobje še posebej težko za mlade, ki so močno 
prizadeti zaradi različnih ukrepov, kot sta zaustavitev javnega življenja in 
šolanje na daljavo, ter so hkrati tudi med najbolj ranljivimi skupinami na trgu 
delovne sile;  
 
- priznavajo pomen digitalnih tehnologij pri preoblikovanju gospodarstva in 
družbe ter pri ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju izobraževanja in 
pridobivanja novih znanj, krepitvi konkurenčnosti in inovacij, spodbujanju 
delovanja v skupno dobro in zagotavljanju večje vključenosti državljanov. 
 
 
Udeleženci konference so: 
 
- izrazili zadovoljstvo nad uspešnim razvojem sodelovanja med parlamentarno 
in vladno dimenzijo JJP ter forumi civilne družbe (gospodarskih zbornic, mest in 
univerz) in željo po nadaljnji krepitvi povezovanja med različnimi akterji v regiji;  
 
- poudarili vlogo JJP/EUSAIR pri trajnostnem in zelenem okrevanju po 
pandemiji covida-19 ter pričakovanje uspešnega umeščanja prioritetnih vsebin 
EUSAIR v nove programe evropske kohezijske politike 2021-2027 in v 
programske dokumente IPA;   
 

- poudarili pomen usklajenosti dogovorjenih prednostnih nalog makroregionalnih 
strategij s tistimi iz Gospodarskega in naložbenega načrta EU za Zahodni 
Balkan, ki pospešuje približevanje regije Evropski uniji ter spodbuja vsestranski 
gospodarski napredek, ustvarjanje delovnih mest in digitalno preobrazbo regije;  
 
- izrazili odločenost, da bodo krepili ozaveščenost o pomenu trajnostne, varne 
in v ljudi usmerjene digitalne preobrazbe, ki bo podpirala prehod v zeleno 
gospodarstvo, skladno z Evropskim zelenim dogovorom in Zeleno agendo za 
Zahodni Balkan;  
 
- priznali ključno vlogo digitalnih tehnologij, kot so visokozmogljiva 
širokopasovna omrežja, blockchain tehnologije, umetna inteligenca in 
visokozmogljivo računalništvo, pri izvajanju s covidom-19 povezanih ukrepov, 
zlasti na področju dela in šolanja na daljavo ter raziskav; 
 
- ugotavljali, da so digitalna znanja in veščine izjemnega pomena za delovna 
mesta prihodnosti in da je treba ob sistematičnem vseživljenjskem učenju in 
razvijanju digitalnih kompetenc nujno vzporedno spodbujati tudi kognitivne, 
socialne in čustvene veščine vsakega posameznika; 
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- poudarili pomen sprotnega prilagajanja izobraževalnih institucij spreminjajočim 
se zahtevam gospodarstva, kar prispeva k večanju zaposlitvenih možnosti 
mladih ter zavira procese bega možganov in migracije delovne sile iz regije;  
 

- poudarili, da JJP predstavlja priložnost za povezovanje mladih ter platformo za 

prenos znanja in spodbujanje inovacij in podjetniških idej;  

 

- opozorili, da procesi digitalizacije ne smejo voditi v poglabljanje družbenih 

razlik, v naraščanje prekarnih oblik in povečanega obsega dela, temveč jih je 

treba usmerjati na način, da bodo vodili v družbo, usmerjeno v ljudi, ter 

spodbujali demokratične procese in aktivno državljanstvo; 

 

- izrazili zadovoljstvo, da številne države v regiji prepoznavajo dodano vrednost 

sodelovanja v JJP/EUSAIR, kar se kaže tudi v nedavni pridružitvi novih članic; 

 
- izrazili iskreno dobrodošlico delegaciji San Marina, ki se je tokrat prvič 
udeležila konference predsednikov parlamentov držav Jadransko-jonske 
pobude; 
 

- se zahvalili Državnemu zboru za organizacijo virtualne konference in zaželeli 

veliko uspehov Republiki Albaniji kot naslednji predsedujoči JJP/EUSAIR v 

obdobju od 1. junija 2021 do 31. maja 2022. 

 


