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PRIPRAVE SLOVENIJE
ZA VKLJUČITEV V EVROATLANTSKE
EVROATLANTSKE POVEZAVE
Slovenija upravičeno praznuje desetletnico državne suverenosti, saj je v tem času uspešno utrdila svoj
mednarodni položaj in si okrepila ugled kot gospodarsko in socialno stabilna in demokratična država. N.Si
je vseskozi aktivno sodelovala v širokem političnem soglasju strank, ki podpirajo vstop Slovenije v
evroatlantske povezave. Ocenjuje, da je tvorno in partnersko sodelovanje večine parlamentarnih strank,
ne glede na njihov status v vladnih koalicijah ali opoziciji, omogočal koristen in nenadomestljiv manevrski
prostor slovenski diplomaciji. Zato se zanj zavzema tudi v prihodnje.
Poleg potrebne ureditve odprtih vprašanj s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško, N.Si med
prednostne zunanjepolitične naloge uvršča prav vstop Slovenije v evroatlantske povezave. N.Si se
zaveda, da članstvo ne prinaša le koristi, vendar ocenjuje, da Slovenija lahko vsestransko napreduje le,
če bo vključena v krog gospodarsko in socialno najbolj stabilnih in varnih držav.
Za dolgoročen napredek Slovenije je vključitev v Evropsko unijo najpomembnejša naloga, ki zaokroža
odločitve o domačih in zunanjepolitičnih usmeritvah. ureditev dvostranskih vprašanj s sosednjimi in
drugimi državami nikakor ne sme biti podrejena pridruževanju EU do te mere, da bi zato pristajal na
enostranske zahteve, ki niso predmet pogajanj z EU.
N.Si poudarja, da je zdaj dokončno dozorel čas, ko se mora slovenska politična, strokovna in najširša
javnost bistveno bolj posvečati ne le široki razpravi o prednostih in slabostih vključitve v EU, temveč
tudi Evropski uniji sami. V tem času namreč uradni Bruselj končuje razpravo in odločanje o
institucionalnih spremembah EU, od katerih bo v marsičem odvisen tudi vpliv Slovenije v njej.
Pogajalski status Slovenije pa ne pomeni, da prizadevanja za vključitev v prvi krog širitve implicirajo
tekmovalna razmerja z drugimi kandidatkami. Tudi za Slovenijo je koristna krepitev partnerstva, ki
utegne pripomoči k enotnejšim in ugodnejšim kriterijem za države kandidatke.
Za NSi, pa tudi za Slovenijo je pomembno, da je NSi že vključena v aktivnosti Evropske ljudske stranke. V
tem smislu se N.Si zaveda pomena in odgovornosti za povečanje vpliva sodobnih evropskih vrednot.
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