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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu před summitem v roce 2020
(2019/2210(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018, na závěry Rady ze dne 
18. června 2019 a na závěry Evropské rady ze dne 17. a 18. října 2019, jimiž se odkládá 
rozhodnutí o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2019 o zahájení přístupových jednání se 
Severní Makedonií a Albánií1,

– s ohledem na konečnou dohodu o urovnání neshod popsaných v rezolucích Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů 817 (1993) a 845 (1993), ukončení 
prozatímní dohody z roku 1995 a vytvoření strategického partnerství mezi Řeckem 
a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ze dne 17. června 2018, známou také 
jako Prespanská dohoda,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP 
III)2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2020 s názvem „Posílení přístupového 
procesu – Přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“ (COM(2020)0057),

– s ohledem na sdělení Komise o politice rozšíření EU ze dne 29. května 2019 
(COM(2019)0260),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, 
COM(2018)0065,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. října 2013 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní 
výzvy na období 2013–2014“ (COM(2013)0700),

– s ohledem na závěrečné prohlášení ze summitu v Záhřebu ze dne 24. listopadu 2000,

– s ohledem na Sofijské prohlášení vydané na summitu zemí EU a západního Balkánu dne 
17. května 2018 a na připojený „sofijský program priorit“,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni 
ve dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na 

1 Přijaté texty, P9_TA(2019)0050.
2 Přijaté texty, P8_TA(2019)0299.
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přistoupení k Evropské unii,

– s ohledem na berlínský proces zahájený dne 28. srpna 2014,

– s ohledem na obnovený konsenzus o rozšíření, který Evropská rada schválila v prosinci 
2006 a následně jej potvrdila ve svých závěrech z června 2019,

– s ohledem na globální strategii EU z roku 2016, která upřesňuje, že důvěryhodná 
politika rozšíření představuje strategickou investici do bezpečnosti a prosperity Evropy 
a že již významně přispěla k míru ve válečných oblastech,

– s ohledem na usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. října 
2019 nazvané „Zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií – EU by 
měla chránit svou důvěryhodnost a své geostrategické zájmy“,

– s ohledem na společné prohlášení ze summitu předsedů Evropského parlamentu 
a parlamentů zemí západního Balkánu, který svolal předseda Evropského parlamentu 
s vedením parlamentů zemí západního Balkánu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o postoji Evropského parlamentu ke 
konferenci o budoucnosti Evropy3.

– s ohledem na článek 118 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že rozšíření je jednou z nejúspěšnějších politik EU a nejúčinnějším 
nástrojem zahraniční politiky, který přispívá ke zvětšování oblasti demokracie, míru 
a prosperity v celé Evropě;

B. vzhledem k tomu, že proces rozšíření je nedílnou součástí evropské integrace;

C. vzhledem k tomu, že vyhlídky na členství v EU jsou zásadní pobídkou pro reformní 
úsilí zemí západního Balkánu;

D. vzhledem k tomu, že Evropský parlament je odhodlán zintenzivnit svou činnost na 
podporu demokracie v tomto regionu a pomáhat zemím západního Balkánu v procesu 
přistoupení k EU; 

1. doporučuje Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

a) zlepšit přístupový proces tím, že se zajistí, aby jím byly posíleny základní hodnoty 
a aby vedl k udržitelné demokratické a hospodářské transformaci a sociální 
konvergenci, a že se zajistí, aby vnitřní reforma EU a její rozšíření probíhaly 
souběžně;

3 Přijaté texty, P9_TA(2020)0010.
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b) zajistit, aby lepší metodika podporovala plnohodnotné členství v EU jako konečný 
cíl a aby EU stanovila jasná a předvídatelná pravidla a kritéria a důsledně je 
uplatňovala, a obnovila tak svou důvěryhodnost; 

c) zajistit, aby seskupení oblastí politik posílilo hloubku a kvalitu reforem, přineslo 
konkrétní výsledky v přistupujících zemích a zároveň umožnilo souběžná jednání 
o různých kapitolách;

d) poskytnout jasná a jednotná referenční kritéria pro přistoupení a také trvalou podporu 
v průběhu celého procesu a zlepšit měření pokroku, přičemž je třeba zajistit, aby byla 
každá přistupující země posuzována na základě svých vlastních zásluh;

e) usnadnit provádění lepší metodiky v případě přistupujících zemí, s nimiž se již vedou 
jednání, pokud se rozhodnou ji přijmout;

f) zvýšit politické pobídky pro země západního Balkánu a zlepšit soudržnost mezi 
procesem rozšíření a politickým vývojem v EU; 

g) vybízet k postupnému zapojování do odvětvových politik a programů EU před 
přistoupením, a to i prostřednictvím cílené finanční podpory, s cílem přinést 
občanům hmatatelné výhody a zlepšit pomoc a přítomnost EU v těchto zemích;

h) usnadnit větší zapojení poslanců ze zemí, s nimiž se vedou jednání, do práce 
Evropského parlamentu;

i) zvýraznit mechanismus podmíněnosti a posílit reverzibilitu přístupového procesu 
uplatněním objektivních kritérií při rozhodování o tom, zda by jednání měla být 
pozastavena nebo přerušena; zajistit, aby Komise tyto postupy zahájila po důkladném 
hodnocení a na návrh členských států nebo Evropského parlamentu;

j) zvážit zavedení hlasování kvalifikovanou většinou o otázkách přistoupení k EU 
a zachování pravidla jednomyslnosti v Radě pouze pro zahájení a ukončení 
přístupových jednání;

k) trvat na tom, aby přistupující země zajistily soulad se společnou zahraniční 
a bezpečnostní politikou EU;

l) zapojit zástupce přistupujících zemí do konference o budoucnosti Evropy;

m) uznat negativní dopady toho, že Evropská rada nezahájila přístupová jednání 
s Albánií a Severní Makedonií v roce 2019, a přiznat, že zahájení přístupových 
jednání by obnovilo důvěryhodnost procesu přistoupení, jak doporučil Evropský 
parlament;

n) okamžitě zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií; 

o) zavést liberalizaci vízového režimu pro Kosovo, neboť byla splněna referenční 
kritéria;

p) zajistit, aby prvořadost demokracie a právní stát měly znovu ústřední místo v procesu 
rozšíření tím, že se kapitoly týkající se soudnictví, korupce a organizované trestné 
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činnosti a rovněž kapitoly, které se týkají dodržování lidských práv a svobody 
sdělovacích prostředků, otevřou jako první a uzavřou jako poslední;

q) zvýšit zapojení odborníků na oblast právního státu z členských států přímo na místě 
a zlepšit měření pokroku v této oblasti;

r) napomáhat úsilí ve všech zemích západního Balkánu o překonání politické 
polarizace a vleklých parlamentních bojkotů a posílit parlamentní dohled;

s) podpořit reformy volebního systému, které zajistí svobodné, spravedlivé 
a transparentní volby v souladu s mezinárodními normami; přispívat k programům 
Evropského parlamentu na podporu demokracie v tomto regionu;

t) posílit občanskou společnost v její úloze nepostradatelného aktéra v procesu 
demokratické konsolidace;

u) odsoudit očerňující kampaně, výhrůžky a zastrašování novinářů a sdělovacích 
prostředků a trvat na vyšetření a stíhání těchto trestných činů, a umožnit tak 
vytvoření bezpečného prostředí pro novináře a zároveň řešit otázky související 
s koncentrací a nedostatečnou transparentností vlastnictví sdělovacích prostředků;

v) aktivně podporovat posilování odpovědnosti a řízení sdělovacích prostředků, 
zvyšovat odolnost proti dezinformačním a rušivým mediálním kampaním;

w) trvat na provádění soudních rozhodnutí v plném rozsahu, včetně všech rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva a ústavních soudů;

x) zvýšit angažovanost EU při řešení otevřených dvoustranných otázek a naléhat na 
země západního Balkánu, aby se zavázaly k usmíření a mírovému řešení 
dlouhotrvajících sporů;

y) vyzvat země západního Balkánu, aby zvýšily své úsilí při stíhání válečných zločinů 
a řešení případů pohřešovaných osob;

z) prosazovat a aktivně podporovat provádění antidiskriminačních politik a trvat na 
stíhání trestných činů z nenávisti; vybízet k rychlejšímu pokroku směrem k rovnosti 
žen a mužů a bojovat proti diskriminaci a zajistit sociální začlenění etnických 
a náboženských menšin, osob se zdravotním postižením, Romů a osob LGBTQI+ 
prostřednictvím zavedení politických opatření podporujících začlenění za účelem 
ochrany základních práv občanů;

aa) požadovat vytvoření silnějšího právního rámce s cílem předcházet vraždám žen 
a násilí na ženách a aktivně proti takovým činům bojovat;

ab) zavést strategický hospodářský a investiční plán s cílem zlepšit konkurenceschopnost 
a udržitelný rozvoj v přistupujících zemích;

ac) pobízet země západního Balkánu, aby zvýšily úroveň svých pracovních a sociálních 
práv, podporovaly růst a prováděly sociální acquis EU; 

ad) řešit problém odlivu mozků prostřednictvím konkrétních opatření, jako je podpora 
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kvalitních a inkluzivních reforem vzdělávání a vytváření pracovních příležitostí pro 
mladé lidi;

ae) zintenzivnit pomoc zemím západního Balkánu s cílem zlepšit jejich právní předpisy 
v oblasti životního prostředí a klimatu a zajistit, aby byly tyto země schopny je 
provádět v souladu s normami EU;

af) vyzvat orgány, aby přijaly naléhavá opatření v oblasti monitorování, zmírňování 
a prevence znečišťování ovzduší a vody;

ag) začlenit přistupující země do postupů Zelené dohody pro Evropu a Fondu pro 
spravedlivou transformaci;

ah) zapojit země západního Balkánu do sítě TEN-T, poskytovat kvalitní a bezpečné 
dopravní služby a zlepšovat propojení v rámci regionu, a také mezi regionem a EU;

ai) pokračovat v provádění digitální agendy pro západní Balkán s cílem přinést občanům 
výhody digitální transformace;

aj) vytvořit regionální zónu bez roamingu a ještě více snížit sazby za komunikaci s EU;

ak) uznat potíže, s nimiž se země západního Balkánu potýkají při řízení migračních 
a uprchlických toků, a značné úsilí, které region vynaložil na poskytnutí přístřeší 
a dodávek humanitární pomoci, především za podpory EU; provádět dohody mezi 
zeměmi západního Balkánu a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž 
(Frontex);

al) zlepšit soudržnost, účinnost a transparentnost financování Unie v oblasti vnější 
činnosti;

am) zajistit přiměřené, spravedlivé a na výsledky orientované předvstupní financování, 
které odpovídá potřebám transformace příjemců a pomáhá jim plnit povinnosti 
spojené s přistoupením k EU;

an) zabránit škrtům ve financování z NPP, které by mohly zpomalit reformy související 
s EU a oslabit strategický vliv Unie v regionu;

ao) zajistit, aby se NPP III řídil politickými prioritami, které mají přímý dopad na životy 
občanů, a aby byly finanční prostředky v rámci předvstupní pomoci přidělovány 
transparentním, přiměřeným a nediskriminačním způsobem;

ap) posílit strategickou komunikaci o hodnotách Unie a celkové zviditelnění podpory EU 
v regionu;

aq) zajistit, aby summit EU a zemí západního Balkánu v roce 2020 vyhodnotil 
a přehodnotil proces rozšíření a vnesl do něj novou dynamiku a aby poskytl nový 
impuls pro transformaci přistupujících zemí;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
a vládám a parlamentům přistupujících zemí.
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