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LÄÄNE-BALKANI RIIGID

EL on välja töötanud poliitika, millega toetatakse Lääne-Balkani riikide järkjärgulist
liiduga integreerimist. 1. juulil 2013 sai neist seitsmest riigist esimesena ELi liikmeks
Horvaatia. Montenegro, Serbia, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Albaania on ametlikud
kandidaatriigid. Ühinemisläbirääkimisi on alustatud ning läbirääkimispeatükke
avatud Montenegro ja Serbiaga. 2022. aasta juulis alustati läbirääkimisi ka Albaania
ja Põhja-Makedooniaga. Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo on potentsiaalsed
kandidaatriigid.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) V jaotis: liidu välistegevus;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikkel 207:
rahvusvahelised kaubanduslepingud;

— ELi lepingu artikkel 49: liidu liikmeks astumise taotlemise ja liidu liikmesuse
kriteeriumid.

EESMÄRGID

ELi eesmärk on edendada Lääne-Balkani riikides rahu, stabiilsust ja majanduse
arengut ning avada nendele riikidele ELiga liitumise perspektiiv.

TAUST

1999. aastal algatas EL stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi, mis oli kavandatud
ELi ja selle piirkonna riikide suhete raamistikuna, ning stabiilsuspakti, mis oli
laiaulatuslikum, kõiki tähtsamaid rahvusvahelisi osalejaid hõlmav algatus. 2008. aastal
asendati stabiilsuspakt piirkondliku koostöönõukoguga. 2003. aastal Thessalonikis
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel kinnitati taas, et kõik stabiliseerimis- ja
assotsieerimisprotsessis osalevad riigid on potentsiaalsed ELi liikmekandidaadid.
Seda perspektiivi kinnitati uuesti Euroopa Komisjoni 2018. aasta veebruaris avaldatud
Lääne-Balkani strateegias ning mitme ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järel
koostatud deklaratsioonides.
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VAHENDID

A. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess
1999. aastal käivitatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess on strateegiline
raamistik, millega toetatakse Lääne-Balkani riikide järkjärgulist lähenemist Euroopa
Liidule. See rajaneb kahepoolsetel lepingulistel suhetel, finantsabi andmisel, poliitilisel
dialoogil, kaubandussidemetel ja piirkondlikul koostööl.
Lepingulised suhted vormistatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutena. Neis
nähakse ette poliitiline ja majanduskoostöö ning vabakaubanduspiirkondade loomine
asjaomaste riikidega. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute aluseks on ühised
demokraatlikud põhimõtted, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted ning iga sellise
lepinguga luuakse alalised koostööstruktuurid. Igal aastal ministrite tasemel kohtumisi
pidav stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu jälgib asjaomase lepingu kohaldamist
ja täitmist. Nõukogu abistab stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee. Lisaks tegutseb
parlamentaarne stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee, kes tagab koostöö Lääne-
Balkani riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel.
2016. aasta aprillis jõustus Kosovoga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping.
Nüüd on olemas kehtivad stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud kõigi ametlike
ja potentsiaalsete Lääne-Balkani kandidaatriikidega. Kosovo leping on ELi
ainupädevuses, st liikmesriigid ei pea seda ratifitseerima (viis ELi liikmesriiki ei
tunnusta Kosovo iseseisvust). Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute kaubandus-
ja kaubandusega seotud küsimused vormistatakse vahelepingutes. Need jõustuvad
reeglina kiiresti pärast nende allkirjastamist, kuna kaubandusküsimused kuuluvad ELi
ainupädevusse.
B. Ühinemisprotsess
ELiga ühinemist taotlevad riigid peavad täitma nn Kopenhaageni poliitilised
kriteeriumid (vt teabelehte „Liidu laienemine“). Kandidaatriigiks tunnistatud riik läbib
ühinemisprotsessi etapid tempos, mis sõltub valdavalt tema enda saavutustest ja
edusammudest.
Kandidaatriigil tuleb vastu võtta kogu ELi õigustik (acquis communautaire) ja seda
rakendada. Komisjon annab iga-aastastes riigiaruannetes saavutuste kohta aru.
Kõik tähtsad otsused alates läbirääkimiste alustamisest kuni nende lõpetamiseni
teeb nõukogu ühehäälselt. Ühinemislepingu peavad kinnitama Euroopa Parlament ja
nõukogu ning seejärel ratifitseerivad selle kõik lepinguosalised riigid.
Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid saavad vajalike reformide ellu
viimiseks finantsabi. Alates 2007. aastast on ELi ühinemiseelset abi antud ühe
ühtse fondi, st ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (Instrument for Pre-accession
Assistance – IPA) kaudu.
Enamik kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike võivad ka ELi programmides
osaleda.
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C. Piirkondlik koostöö
Euroopa integratsioon ja piirkondlik koostöö on omavahel tihedalt põimunud.
Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi üks põhieesmärke on innustada Lääne-
Balkani riike omavahelisele koostööle paljudes valdkondades, sealhulgas sellistes
küsimustes nagu sõjakurjategijate vastutuselevõtmine, piiriküsimused, pagulased ja
võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu. IPAs on eraldi osa spetsiaalselt ette nähtud
piirkondliku koostöö ja piiriüleste programmide toetamiseks.
Sarajevos asuv piirkondlik koostöönõukogu tegutseb Kagu-Euroopa koostööprotsessi
juhtimisel. Piirkondliku koostöönõukogu eesmärk on toetada oma ELi mittekuuluvate
riikide Euroopa ja Euro-Atlandi integratsioonipüüdeid ning arendada koostööd sellistes
valdkondades nagu sotsiaalne ja majandusareng, energeetika ja taristu, justiits- ja
siseküsimused, julgeolek, inimkapitali arendamine ja parlamentidevahelised suhted.
EL ning paljud selle liikmesriigid toetavad piirkondliku koostöönõukogu tegevust ja
osalevad selles.
Teine oluline piirkondlik algatus on Kesk-Euroopa vabakaubandusleping. Peale selle
osalevad Lääne-Balkani riigid mitmes piirkondlikus koostööraamistikus.
D. Viisavabadus
Alates 2009. aasta detsembrist on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi (nüüd
Põhja-Makedoonia Vabariik), Montenegro ja Serbia kodanikel ning alates 2010. aasta
novembrist Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel lubatud reisida Schengeni
ala riikidesse viisavabalt. 2012. aasta jaanuaris alustati ka Kosovoga dialoogi
viisanõude kaotamiseks. Juulis 2018 kinnitas komisjon, et Kosovo on täitnud kõik
kriteeriumid. Parlament otsustas sellest tulenevalt alustada institutsioonidevahelisi
läbirääkimisi, mis on pooleli, kuna mõnel ELi liikmesriigil on selles suhtes jätkuvalt
reservatsioone.

PRAEGUNE OLUKORD

A. Albaania
Albaania esitas 28. aprillil 2009 avalduse ELiga ühinemiseks. 2013. aasta oktoobris
soovitas komisjon ühehäälselt anda Albaaniale ELi kandidaatriigi staatuse, mille
Albaania sai 2014. aasta juunis. Albaania edusamme silmas pidades soovitas
komisjon korduvalt ühinemisläbirääkimisi alustada. 2018. aasta juunis leppis nõukogu
kokku ühinemisläbirääkimiste võimalikus alustamises Albaaniaga 2019. aasta juunis,
eeldusel et vajalikud tingimused on täidetud. 2020. aasta märtsis otsustas nõukogu
lõpuks heaks kiita ühinemisläbirääkimiste alustamise, sõltuvalt teatavate tingimuste
täitmisest. 2020. aasta juulis esitas komisjon liikmesriikidele läbirääkimisraamistiku
eelnõu, milles võeti esimest korda arvesse 2020. aasta veebruaris avaldatud
Lääne-Balkani riikide laienemist käsitlevat muudetud metoodikat. Albaania ja Põhja-
Makedoonia ühinemisläbirääkimised, mida komisjoni ühise positiivse soovituse alusel
käsitletakse koos, avati ametlikult 2022. aasta juulis pärast pikki viivitusi, mis tulenesid
peamiselt Põhja-Makedoonia ja Bulgaaria vahelistest rahvusliku identiteedi, keele ja
ajalooga seotud probleemidest.
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B. Bosnia ja Hertsegoviina
Bosnia ja Hertsegoviina on potentsiaalne kandidaatriik. Läbirääkimised stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingu sõlmimiseks viidi lõpule ja leping allkirjastati 2008. aasta
juunis, kuid lepingu jõustamine peatati, peamiselt sellepärast, et riik ei olnud täitnud
üht olulist Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust. ELi nn uus lähenemisviis Bosniale
ja Hertsegoviinale, milles keskendutakse eelkõige majanduse juhtimisele, võimaldas
1. juunil 2015 stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingul lõpuks jõustuda. Riik esitas
15. veebruaril 2016 liikmeks astumise avalduse. Komisjon avaldas 2019. aasta mais
oma arvamuse, mis hõlmas 14 esmatähtsat eesmärki, mille Bosnia ja Hertsegoviina
peab täitma, et oleks võimalik läbirääkimisi alustada. Üks neist esmatähtsatest
eesmärkidest on tagada parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee
kui stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu parlamentaarse mõõtme nõuetekohane
toimimine. 2020. aasta juulis, st peaaegu viis aastat pärast 2015. aasta novembris
toimunud esimest parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee kohtumist,
hääletas Bosnia ja Hertsegoviina parlament parlamentaarse stabiliseerimis- ja
assotsieerimiskomitee kodukorra üle. Kodukord võeti ametlikult vastu komitee
teisel kohtumisel juunis 2021. Kahjuks ei toimunud enne 2. oktoobri 2022. aasta
Bosnia ja Hertsegoviina üldvalimisi Bosnia ja Hertsegoviina parlamendi ja Euroopa
Parlamendi vahel kauaoodatud täiemahulist parlamentaarse stabiliseerimis- ja
assotsieerimiskomitee kohtumist. Arvestades Venemaa agressioonisõda Ukraina
vastu ja ELi 2022. aasta juuni otsust anda Moldovale ja Ukrainale kandidaatriigi staatus,
loodab ka Bosnia ja Hertsegoviina varsti kandidaatriigi staatuse saada.
C. Põhja-Makedoonia Vabariik
Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (nüüd Põhja-Makedoonia Vabariik) esitas
ELiga ühinemise avalduse 2004. aasta märtsis ja sai ELi kandidaatriigi staatuse
2005. aasta detsembris. Siiski ei suutnud riik mitu aastat ühinemisläbirääkimisi
alustada, seda peamiselt Kreekaga toimuva vaidluse tõttu, mis puudutas nime
„Makedoonia“ kasutamist. See vaidlus lahendati edukalt Prespa kokkuleppega riigi uue
nime – Põhja-Makedoonia Vabariik ehk Põhja-Makedoonia – kohta. Kokkulepe jõustus
veebruaris 2019. Alates 2009. aastast on komisjon Euroopa Parlamendi vankumatul
toetusel järjekindlalt soovitanud ühinemisläbirääkimisi alustada. 2018. aasta juunis
leppis nõukogu kokku ühinemisläbirääkimiste võimalikus alustamises Põhja-
Makedooniaga 2019. aasta juunis, eeldusel et vajalikud tingimused on täidetud.
2020. aasta märtsis otsustas nõukogu lõpuks heaks kiita liitumisläbirääkimiste
alustamise ilma täiendavate tingimusteta. 2020. aasta juulis esitas komisjon
liikmesriikidele läbirääkimisraamistiku eelnõu, milles on esimest korda arvesse võetud
Lääne-Balkani riikide laienemist käsitlevat muudetud metoodikat. Põhja-Makedoonia
ja Albaania ühinemisläbirääkimisi, mida komisjoni ühise positiivse soovituse alusel
käsitletakse koos, alustati ametlikult 2022. aasta juulis pärast pikki viivitusi, mis
tulenesid peamiselt Põhja-Makedoonia ja Bulgaaria vahelistest rahvusliku identiteedi,
keele ja ajalooga seotud probleemidest.
D. Kosovo
Kosovo on ELi potentsiaalne kandidaatriik. Ta kuulutas 2008. aasta veebruaris
ühepoolselt välja oma iseseisvuse. Viis ELi liikmesriiki (Küpros, Kreeka, Rumeenia,
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Slovakkia ja Hispaania) ning kaks Lääne-Balkani riiki (Serbia ning Bosnia ja
Hertsegoviina) ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud. 2018. aasta juulis, kuus
aastat pärast viisanõude kaotamise tegevuskava avaldamist, kinnitas komisjon,
et Kosovo on täitnud kõik kriteeriumid. Euroopa Parlament otsustas seejärel
alustada viivitamata institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mis on pooleli. Lääne-
Balkani riikide hulgas on viisanõude kaotamisest kõrvale jäetud ainult Kosovo, kuna
mõnedel ELi liikmesriikidel on selle suhtes jätkuvalt reservatsioone. Pärast seda
kui Belgrad ja Priština olid 2013. aasta aprillis sõlminud ajaloolise kokkuleppe
omavaheliste suhete normaliseerimiseks (Brüsseli kokkulepe), otsustas Euroopa
Ülemkogu 2013. aasta juunis alustada Kosovoga läbirääkimisi stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingu sõlmimiseks, mis jõustus 1. aprillil 2016. Kosovo, nagu ka Serbia
tulevane integratsioon ELiga jääb suuresti sõltuma ELi vahendusel toimuvast Kosovo
ja Serbia kõrgetasemelisest dialoogist, mille tulemuseks peaks olema õiguslikult siduv
laiaulatuslik kokkulepe nende suhete normaliseerimise kohta.
E. Montenegro
Montenegro, kes saavutas iseseisvuse 2006. aastal, esitas avalduse ELiga
ühinemiseks 2008. aasta detsembris. Montenegrole anti 2010. aasta detsembris ELi
kandidaatriigi staatus ja 2012. aasta juunis algasid ühinemisläbirääkimised. Kooskõlas
ELi uue lähenemisviisiga ühinemisprotsessile avati õigusriigiga seonduvad otsustava
tähtsusega peatükid – kohtureformi ja põhiõigusi käsitlev 23. peatükk ning vabadust,
turvalisust ja õigust käsitlev 24. peatükk – juba läbirääkimiste varases staadiumis,
2013. aasta detsembris. Praeguseks on avatud kõik 33 sõelutud läbirääkimispeatükki,
millest vaid kolm on ajutiselt suletud. Viimane oluline peatükk (konkurentsipoliitika
kohta) avati 2020. aasta juunis.
F. Serbia
Serbia esitas 2009. aasta detsembris avalduse ELiga ühinemiseks ja sai 2012. aasta
märtsis kandidaatriigi staatuse, kui Belgrad ja Priština olid Kosovo piirkondlikus
esindatuses kokkuleppele jõudnud. Ühinemisläbirääkimised algasid ametlikult
21. jaanuaril 2014. 2015. aasta detsembris avati esimesed kaks läbirääkimispeatükki,
sh Kosovoga suhete normaliseerimist käsitlev peatükk. Õigusriiki käsitlevad olulised
peatükid (23. ja 24. peatükk) avati 18. juulil 2016. Tänaseks on 35 läbirääkimispeatükist
avatud 22 ning neist kaks on ajutiselt suletud. 2021. aasta detsembris avatud
läbirääkimispeatükkide hulka kuuluvad neli peatükki, mis moodustavad neljanda
– rohelise tegevuskava ja kestliku ühenduvuse – teemavaldkonna. Tegemist on
esimeste uute peatükkidega, mis on alates 2019. aasta detsembrist avatud. Serbia,
nagu ka Kosovo tulevane integratsioon ELiga jääb suuresti sõltuma ELi vahendusel
toimuvast Serbia ja Kosovo kõrgetasemelisest dialoogist, mille tulemuseks peaks
olema õiguslikult siduv laiaulatuslik kokkulepe nende suhete normaliseerimise kohta.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi täiel määral kaasatud ning
kõigi stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute sõlmimiseks on vajalik parlamendi
nõusolek (ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 6). Parlamendi nõusolek on vajalik ka
iga uue liikmesriigi ühinemiseks (ELi lepingu artikkel 49). Lisaks saab parlament oma
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eelarvepädevusest tulenevalt otseselt mõjutada IPA raames eraldatavate summade
suurust. Parlamendi väliskomisjon nimetab kõigi kandidaatriikide ja potentsiaalsete
kandidaatriikide jaoks alalised raportöörid. Parlament väljendab oma seisukohti
laienemise kohta, koostades selleks igal aastal resolutsioone lähtuvalt komisjoni
viimastest iga-aastastest aruannetest riikide kohta. 2020. aasta juunis, pärast ELi ja
Lääne-Balkani Zagrebi tippkohtumist (mis toimus veebis), esitas parlament samuti
soovitused Lääne-Balkani riikide kohta. 23. novembril 2022 võttis parlament vastu
lisasoovitused ELi uue laienemisstrateegia kohta. Põhja-Makedoonias ja Serbias on
Euroopa Parlament hõlbustanud erakondade lähenemist. Vähetähtis ei ole ka Euroopa
Parlamendi regulaarne kahepoolne suhtlus Lääne-Balkani riikide parlamentidega,
mille käigus parlamendi delegatsioonid arutavad oma kolleegidega keskmiselt kaks
korda aastas stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi ning ELiga ühinemise protsessi
seisukohalt olulisi küsimusi.

André De Munter
10/2022
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