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UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for 
topmødet i 2020
(2019/2210(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2018, Rådets 
konklusioner af 18. juni 2019 og Det Europæiske Råds konklusioner af 17.-18. oktober 
2019 om udsættelse af afgørelserne om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med 
Nordmakedonien og Albanien,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2019 om indledning af 
tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien1,

– der henviser til den endelige aftale om løsning af uoverensstemmelserne som beskrevet 
i FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993), ophævelsen af 
interimsaftalen af 1995 og etableringen af et strategisk partnerskab mellem Grækenland 
og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 17. juni 2018, også kaldet 
Prespaaftalen,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til 
førtiltrædelsesbistand (IPA III)2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2020 med titlen "Enhancing 
the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans" ("Styrkelse 
af tiltrædelsesprocessen – Et troværdigt EU-perspektiv for Vestbalkan") 
(COM(2020)0057),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 om EU's udvidelsespolitik 
(COM(2019)0260),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2018 med titlen "Et troværdigt 
udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den 
Europæiske Unions side" (COM(2018)0065),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 med titlen 
"Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

– der henviser til den endelige erklæring af 24. november 2000 fra topmødet i Zagreb,

– der henviser til Sofiaerklæringen af 17. maj 2018 fra topmødet mellem EU og 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0050.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0299.
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Vestbalkan og den prioriterede Sofiadagsorden, der var vedføjet denne erklæring,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki 
den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at landene på det vestlige Balkan kan 
indtræde i Den Europæiske Union,

– der henviser til Berlinprocessen, som blev igangsat den 28. august 2014,

– der henviser til den fornyede konsensus om udvidelse, som blev godkendt af Det 
Europæiske Råd i december 2006 og efterfølgende godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner fra juni 2019,

– der henviser til EU's globale strategi fra 2016, hvori det præciseres, at en troværdig 
udvidelsespolitik udgør en strategisk investering i Europas sikkerhed og velstand og 
allerede i høj grad har bidraget til fred i tidligere krigshærgede områder,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs beslutning af 31. 
oktober 2019 med titlen "Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien 
og Albanien: EU's troværdighed og geostrategiske interesser bør opretholdes",

– der henviser til den fælles erklæring fra topmødet mellem Europa-Parlamentet og 
talsmændene for parlamenterne på Vestbalkan, der blev indkaldt af Europa-
Parlamentets formand under ledelse af parlamenterne på Vestbalkan,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om Europa-Parlamentets holdning til 
konferencen om Europas fremtid3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 118,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om International Handel,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at udvidelsen har været en af EU's mest vellykkede politikker og det 
mest effektive udenrigspolitiske instrument, der bidrager til at udvide områderne 
demokrati, fred og velstand i hele Europa;

B. der henviser til, at udvidelsesprocessen er en integrerende del af den europæiske 
integration;

C. der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab har været et afgørende incitament til 
reformer i landene på det vestlige Balkan;

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet er fast besluttet på at intensivere sine aktiviteter 
til fremme af demokratiet i regionen og bistå landene på det vestlige Balkan i EU-
tiltrædelsesprocessen; 

1. henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens 

3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0010.
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højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a) at forbedre tiltrædelsesprocessen ved at sikre, at den styrker de grundlæggende 
værdier og skaber bæredygtig demokratisk og økonomisk omstilling og social 
konvergens, og ved at sikre, at den interne reform af EU og udvidelsen 
gennemføres sideløbende

b) at sikre, at den forbedrede metode opretholder fuldt udbygget EU-medlemskab 
som det endelige mål, og at EU fastsætter klare og forudsigelige regler og kriterier 
og anvender dem konsekvent for derved at genoprette sin troværdighed 

c) at sikre, at grupperingen af politikområder styrker dybden og kvaliteten af 
reformer, skaber konkrete resultater i tiltrædelseslandene, samtidig med at den 
muliggør sideløbende forhandlinger om forskellige kapitler

d) at fastlægge klare og konsekvente tiltrædelsesbenchmarks samt yde fortsat støtte 
under hele processen og at forbedre målingen af fremskridt og sikre, at hvert 
ansøgerland vurderes på grundlag af sine egne resultater

e) at lette gennemførelsen af den forbedrede metode for de tiltrædelseslande, der 
allerede er i forhandlinger, hvis de beslutter at tiltræde

f) at øge de politiske incitamenter for landene på det vestlige Balkan og forbedre 
sammenhængen mellem udvidelsesprocessen og den politiske udvikling i EU 

g) at fremme en gradvis deltagelse i EU's sektorpolitikker og -programmer forud for 
tiltrædelsen, herunder gennem målrettet finansiel støtte, for at opnå konkrete 
fordele for borgerne og styrke EU's bistand og tilstedeværelse i disse lande

h) at fremme tættere inddragelse af parlamentsmedlemmer fra lande, der indleder 
forhandlinger, i Europa-Parlamentets arbejde

i) at forbedre konditionalitetsmekanismen og styrke tiltrædelsesprocessens 
reversibilitet ved at anvende objektive kriterier, når de træffer afgørelse om, 
hvorvidt forhandlingerne skal stilles i bero eller suspenderes; at sikre, at 
Kommissionen indleder disse procedurer efter en grundig evaluering og som 
reaktion på forslag fra medlemsstaterne eller Europa-Parlamentet

j) at overveje at indføre beslutningstagning med kvalificeret flertal om EU-
tiltrædelsesspørgsmål og kun at opretholde reglen om enstemmighed i Rådet for 
indledning og afslutning af tiltrædelsesforhandlinger

k) at insistere på, at tiltrædelseslandene skal tilpasse sig EU's fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik

l) at inddrage repræsentanterne for tiltrædelseslandene i konferencen om Europas 
fremtid

m) at erkende de negative virkninger af Det Europæiske Råds manglende indledning 
af tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien i 2019 og at 
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anerkende, at indledning af tiltrædelsesforhandlinger ville føre til fornyet 
troværdighed i tiltrædelsesprocessen, således som Europa-Parlamentet har 
anbefalet

n) at øjeblikkeligt indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og 
Nordmakedonien 

o) at bevilge Kosovo visumliberalisering, eftersom benchmarkene er blevet opfyldt

p) at bringe demokratiets og retsstatsprincippets forrang tilbage til selve kernen i 
udvidelsesprocessen på den måde, at de kapitler, der vedrører retsvæsenet, 
korruption og organiseret kriminalitet, samt dem, der vedrører respekt for 
menneskerettighederne og mediefriheden, åbnes først og lukkes sidst

q) at øge inddragelsen af retsstatseksperter fra medlemsstaterne på stedet og forbedre 
målingen af fremskridt på dette område

r) at gøre det lettere for alle landene på det vestlige Balkan at bekæmpe politisk 
polarisering og langvarige parlamentariske boykotter og styrke den 
parlamentariske kontrol

s) at fremme valgreformer, der sikrer frie, retfærdige og gennemsigtige valg, i 
overensstemmelse med internationale standarder; at bidrage til Europa-
Parlamentets demokratistøtteprogrammer i regionen

t) at styrke civilsamfundet i dets rolle som en uundværlig aktør i den demokratiske 
konsolideringsproces

u) at fordømme smædekampagner, trusler og intimidering mod journalister og 
medieforetagender og insistere på efterforskning og retsforfølgelse af sådanne 
lovovertrædelser, således at der skabes et sikkert miljø for journalister, samtidig 
med at der tages fat på spørgsmålene om koncentration af og manglende 
gennemsigtighed hvad angår medieejerskab

v) at aktivt støtte styrkelsen af mediernes ansvarlighed og forvaltning, hvilket vil 
forbedre modstandsdygtigheden over for desinformation og disruptive 
mediekampagner

w) at insistere på fuld gennemførelse af domstolsafgørelser, herunder alle afgørelser 
fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og forfatningsdomstole

x) at øge EU's engagement i løsningen af udestående bilaterale spørgsmål og 
indtrængende opfordre landene på det vestlige Balkan til at forpligte sig til 
forsoning og fredelige løsninger på langvarige tvister

y) at indtrængende opfordre landene på det vestlige Balkan til at øge deres 
bestræbelser på at retsforfølge krigsforbrydelser og løse sager om forsvundne 
personer

z) at fremme og aktivt støtte gennemførelsen af politikker til bekæmpelse af 
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forskelsbehandling og insistere på, at hadforbrydelser retsforfølges; at tilskynde 
til, der gøres hurtigere fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene, og 
bekæmpe forskelsbehandling og sikre social inklusion af etniske og religiøse 
mindretal, personer med handicap, romaer og LGBTQI+-personer ved at indføre 
inkluderende politikker til beskyttelse af borgernes grundlæggende rettigheder

aa) at opfordre til en stærkere retlig ramme til at forebygge og aktivt bekæmpe 
kvindedrab og vold mod kvinder

ab) at udarbejde en strategisk økonomisk plan og investeringsplan med henblik på at 
forbedre konkurrenceevnen og den bæredygtige udvikling i tiltrædelseslandene

ac) at tilskynde landene på det vestlige Balkan til at hæve standarden for deres 
arbejdsmæssige og sociale rettigheder, fremme vækst og gennemføre EU-retten på 
det sociale område 

ad) at afhjælpe hjerneflugt med konkrete foranstaltninger såsom fremme af 
inkluderende uddannelsesreformer af høj kvalitet og skabelse af jobmuligheder 
for unge

ae) at intensivere bistanden til landene på det vestlige Balkan med henblik på at 
forbedre deres miljø- og klimalovgivning og sikre, at de har kapacitet til at 
gennemføre dem i overensstemmelse med EU's standarder

af) at opfordre myndighederne til at træffe hasteforanstaltninger med hensyn til 
overvågning, afbødning og forebyggelse af luft- og vandforurening

ag) at inddrage tiltrædelseslandene i processerne for den europæiske grønne pagt og 
Fonden for Retfærdig Omstilling

ah) at integrere landene på det vestlige Balkan i TEN-T-netværket og dermed levere 
sikre transporttjenester af høj kvalitet og forbedre forbindelserne inden for 
regionen samt mellem regionen og EU

ai) at fortsætte gennemførelsen af den digitale dagsorden for det vestlige Balkan, 
således at borgerne kan få gavn af fordelene ved den digitale omstilling

aj) at oprette en regional roamingfri zone og yderligere sænke taksterne for 
kommunikation med EU

ak) at anerkende de vanskeligheder, som landene på det vestlige Balkan står over for i 
forbindelse med forvaltningen af migrations- og flygtningestrømmene, og den 
betydelige indsats, som regionen har gjort for at tilvejebringe husly og 
humanitære forsyninger, primært med støtte fra EU; at gennemføre aftalerne 
mellem landene på det vestlige Balkan og Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning (Frontex)

al) at forbedre sammenhængen i, effektiviteten af og gennemsigtigheden i EU-
finansieringen i relation til Unionens optræden udadtil



PE646.913v01-00 8/8 PR\1197352DA.docx

DA

am) at sikre passende, retfærdig og resultatorienteret førtiltrædelsesbistand, der 
matcher modtagernes omstillingsbehov og hjælper dem med at opfylde EU's 
tiltrædelsesforpligtelser

an) at undgå nedskæringer i IPA-finansieringen, som kan bremse EU-relaterede 
reformer og underminere Unionens strategiske indflydelse i regionen

ao) at sikre, at IPA III drives af politiske prioriteter, der har direkte indvirkning på 
borgernes liv, og at førtiltrædelsesbistanden tildeles på en gennemsigtig, 
forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde

ap) at styrke den strategiske kommunikation af Unionens værdier og den generelle 
synlighed af EU's støtte i regionen

aq) at sikre, at topmødet mellem EU og Vestbalkan i 2020 vil evaluere, revurdere og 
tilføre udvidelsesprocessen ny dynamik og give omstillingen af 
tiltrædelseslandene ny drivkraft;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt tiltrædelseslandenes regeringer og 
parlamenter.


