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Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Albanii 
Albania ma status kraju kandydującego do UE od czerwca 2014 r. W dniu 25 marca 2020 r. Rada podjęła decyzję 
o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych po tym, jak kraj ten poczynił pewne postępy w wypełnianiu kryteriów 
politycznych i w pięciu kluczowych priorytetach, które należy spełnić, aby stać się państwem członkowskim UE. 
Rada Europejska zatwierdziła tę decyzję następnego dnia. Negocjacje jeszcze się jednak nie rozpoczęły, a Albania 
czyni postępy na drodze do członkostwa w UE w bardzo powolnym tempie. Na przeszkodzie stoją głównie 
niedociągnięcia w funkcjonowaniu sądownictwa, walce z korupcją i gwarantowaniu wolności mediów i praw 
mniejszości. Stanowisko Parlamentu w sprawie sprawozdania rocznego Komisji Europejskiej za 2021 r. w sprawie 
Albanii ma zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w maju. 

Kontekst 
Już na szczycie UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się w Salonikach w czerwcu 2003 r., Albania, licząca 2,8 
mln mieszkańców, została uznana za potencjalny kraj kandydujący do członkostwa w UE. Zgodnie ze 
sprawozdaniem Komisji z 2021 r. dotyczącym Albanii kraj ten „w dalszym ciągu wykazuje zaangażowanie 
na rzecz reform ukierunkowanych na UE oraz osiąga wymierne i trwałe rezultaty”. Z niedawnego sondażu 
wynika, że aż 97% Albańczyków jest za przystąpieniem do UE. 25 marca 2020 r. Unia rozpoczęła negocjacje 
akcesyjne z Albanią, a 6 maja 2020 r. kraj ten wziął udział w szczycie UE–Bałkany Zachodnie. Jednak regres 
demokracji w tym kraju jest wyraźnie widoczny: wybory w 2017 r. były naznaczone oskarżeniami o 
kupowanie głosów i protestami antyrządowymi, które wybuchały przez cały 2018 i 2019 rok. Przystąpienie 
do UE było głównym tematem debaty przed wyborami, które odbyły się 25 kwietnia 2021 r. Rządząca partia 
socjalistyczna pod przewodnictwem premiera Ediego Ramy wygrała niewielką przewagą głosów, co 
zapewniło ciągłość polityczną. 
Unia jest głównym źródłem pomocy finansowej dla Albanii. Po wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 r. 
Komisja udzieliła regionowi – dodatkowo do już przyznanej pomocy – unijnego wsparcia finansowego o 
wartości ponad 3,3 mld euro, które uruchomiono wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W 
kontekście pandemii Albania otrzymała również 180 mln EUR w formie pomocy makrofinansowej 
oferowanej partnerom objętym procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa. W 2020 r. Komisja zatwierdziła 
kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, dysponujący budżetem w 
wysokości 9 mld EUR, który ma pobudzić długoterminową odbudowę gospodarczą, przyspieszyć 
transformację ekologiczną i cyfrową oraz wspierać współpracę regionalną i konwergencję z UE. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 20 kwietnia 2022 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła sprawozdanie 
sporządzone przez Isabel Santos (S&D, Portugalia). W sprawozdaniu przypomniano, że ostateczne 
przystąpienie Albanii do UE zależy od trwałych, pogłębionych i nieodwracalnych reform w podstawowych 
obszarach, począwszy od praworządności i funkcjonowania instytucji demokratycznych. Z zadowoleniem 
przyjęto w nim wszelkie wysiłki podjęte w celu ograniczenia polaryzacji przed wyborami powszechnymi w 
2021 r., które umożliwiły partiom opozycyjnym powrót do procesu politycznego w parlamencie albańskim, 
a także podkreślono wspólną odpowiedzialność sił politycznych tego kraju za wzmocnienie 
konstruktywnego dialogu politycznego i współpracy. W sprawozdaniu podkreśla się ponadto, że władze 
Albanii są zobowiązane do dalszego eliminowania korupcji i działalności przestępczej we wszystkich 
dziedzinach życia publicznego, w tym również w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych i w 
finansowaniu partii politycznych. Ponadto odnotowuje się w nim, że od 2016 r. Albania spadła o 27 miejsc 
w ramach globalnego barometru korupcji prowadzonego przez Transparency International (dane za 2021 
r.). Przy pomocy tego narzędzia bada się opinię publiczną w odniesieniu do kwestii korupcji. Parlament ma 
przeprowadzić głosowanie nad sprawozdaniem podczas drugiej majowej sesji plenarnej. 26 kwietnia 2022 
r. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że UE musi „zastanowić się, jak 
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przyspieszyć proces rozszerzenia na Bałkanach Zachodnich”, ponieważ „stabilność w najbliższym 
sąsiedztwie ma zasadnicze znaczenie dla stabilności samej UE”.  
 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2244(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawczyni: Isabel 
Santos (S&D, Portugalia). 
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