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Albania – perspektywa przystąpienia do UE
nadal odległa

Albania przystąpiła do NATO w kwietniu 2009 r., a od czerwca 2014 r. ma status kraju kandydującego do Unii
Europejskiej. Kraj ten poczynił pewne postępy, by spełnić kryteria polityczne i osiągnąć cele związane z pięcioma
priorytetami, które umożliwiły rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych 26 marca 2020 r. Jednak tempo tych
postępów jest bardzo powolne. Na przeszkodzie do członkostwa w Unii stoją głównie niedociągnięcia w
funkcjonowaniu sądownictwa, walce z korupcją i gwarantowaniu wolności mediów i praw mniejszości.

Kontekst
Albania, kraj o 2,8-milionowej populacji, ucierpiał z powodu skutków wojny w Jugosławii w latach 90. XX w.
Brak w nim także przejrzystości i wewnętrznego dialogu politycznego. Zgodnie ze wskaźnikiem
przeciwdziałania praniu pieniędzy, który opublikował Bazylejski Instytut Zarządzania w lipcu 2020 r., w
Albanii istnieje największe ryzyko prania pieniędzy w Europie. Według Eurostatu Albania należy do
10 krajów europejskich, w których już od kilku lat z rzędu odnotowuje się najwyższą liczbę ofiar handlu
ludźmi. Potencjalna skala nielegalnego handlu narkotykami jest tak ogromna, że sam tylko handel
marihuaną (o szacunkowej wartości 4 mld dolarów rocznie) jest równy 26% PKB Albanii, który wynosi
15,3 mld dolarów (Bank Światowy, 2019 r.). W latach 2019–2020 w Albanii nastąpiło kolejne pogorszenie się
koniunktury. Jego przyczyną był spadek eksportu energii elektrycznej, trzęsienie ziemi w listopadzie 2019 r.,
wskutek którego 17 tys. ludzi straciło dach nad głową, a także pandemia koronawirusa. Według Banku
Światowego w 2020 r. gospodarka albańska skurczyła się o 6,7%. Jednak w 2021 r. przewiduje się wzrost o
5,1%. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 13%. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji zaliczyła
Albanię do 20 krajów świata, z których emigruje najwięcej ludzi w stosunku do liczby ludności. W Europe
Albania zajmuje pod tym względem drugie miejsce po Bośni i Hercegowinie.

Perspektywa przystąpienia do Unii
Albanię wskazano jako potencjalnego kandydata do przystąpienia do Unii już w czerwcu 2003 r. podczas
szczytu UE–Bałkany Zachodnie w Salonikach. Z niedawnego sondażu wynika, że aż 97% Albańczyków jest
za przystąpieniem do Unii. Według sprawozdania Komisji Europejskiej na temat Albanii z 2020 r. kraj ten
poczynił pewne postępy i jest w umiarkowanym stopniu przygotowany na rozwój funkcjonującej
gospodarki rynkowej. 25 marca 2020 r. Unia rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią. 6 maja 2020 r. kraj
ten wziął udział w szczycie UE–Bałkany Zachodnie. Jednak regres demokracji w tym kraju jest wyraźnie
widoczny – wybory z 2017 r. były naznaczone oskarżeniami o kupowanie głosów i protestami
antyrządowymi, które wybuchały przez cały 2018 i 2019 rok. Przystąpienie do Unii było głównym tematem
debaty przed wyborami, które odbyły się 25 kwietnia 2021 r. Niewielką większością głosów zwyciężyła
będąca już u władzy Socjalistyczna Partia Albanii z premierem Edim Ramą na czele. Unia jest głównym
źródłem pomocy finansowej dla Albanii. Po wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 r. Komisja ogłosiła, że
udzieli Bałkanom Zachodnim, w tym także Albanii, wsparcia finansowego w wysokości 3,3 mld euro (pomoc
uruchomiła wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym). 6 października 2020 r. Komisja zatwierdziła
kompleksowy plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, którego budżet wnosi 9 mld euro.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W rezolucji z 25 marca 2021 r. na temat sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020
Parlament z zadowoleniem przyjął rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z tym krajem. Wszystkie partie
polityczne zdecydowanie poparły jego integrację europejską. Parlament zaapelował także do władz
albańskich, by zintensyfikowały dialog polityczny oraz usprawniły funkcjonowanie instytucji
demokratycznych w swoim kraju. Zaapelował także, by zajęły się korupcją oraz stworzyły korzystniejsze
warunki dla pluralizmu mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Parlament z zadowoleniem przyjął także
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mianowanie przez Albanię obserwatora do Agencji Praw Podstawowych UE. Zachęcił władze tego kraju do
pełnego wykorzystania wiedzy fachowej Agencji, aby dostosować albańskie ustawodawstwo i stosowane
praktyki do dorobku prawnego i norm UE.
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