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EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT

Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni 
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis 
käsitleb Lääne-Balkanit 2020. aasta tippkohtumise eel
2019/2210 (INI)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2018. aasta järeldusi, nõukogu 18. juuni 
2019. aasta järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2019. aasta järeldusi, 
millega lükati edasi otsused ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta Põhja-
Makedoonia ja Albaaniaga,

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni Põhja-Makedoonia ja 
Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta1,

– võttes arvesse 17. juuni 2018. aasta lõplikku kokkulepet erimeelsuste lahendamiseks, 
nagu seda on kirjeldatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 817 (1993) ja 845 
(1993), 1995. aasta ajutise kokkuleppe lõpetamist ning strateegilise partnerluse loomist 
Kreeka ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahel, mida tuntakse ka Prespa 
kokkuleppena,

– võttes arvesse oma 27. märtsi 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)2,

– võttes arvesse komisjoni 5. veebruari 2020. aasta teatist „Enhancing the accession 
process – A credible EU perspective for the Western Balkans“ („Ühinemisprotsessi 
tõhustamine ja Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade“) 
(COM(2018)0057),

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2019. aasta teatist ELi laienemispoliitika kohta 
(COM(2019)0260),

– võttes arvesse komisjoni 6. veebruari 2018. aasta teatist „Lääne-Balkani riikide reaalne 
ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“ 
(COM(2018)0065),

– võttes arvesse komisjoni 16. oktoobri 2013. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja 
peamised ülesanded aastatel 2013–2014“ (COM(2013)0700),

– võttes arvesse Zagrebi tippkohtumise 24. novembri 2000. aasta lõppdeklaratsiooni,

– võttes arvesse ELi ja Lääne-Balkani riikide 17. mai 2018. aasta tippkohtumisel vastu 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0050.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0299.
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võetud Sofia deklaratsiooni ja sellele lisatud Sofia prioriteetide kava,

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumise eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise 
väljavaadete kohta,

– võttes arvesse 28. augustil 2014. aastal algatatud Berliini protsessi,

– võttes arvesse uuendatud konsensust laienemise suhtes, mille Euroopa Ülemkogu kiitis 
heaks 2006. aasta detsembris ja mida kinnitati uuesti ülemkogu 2019. aasta juuni 
järeldustes,

– võttes arvesse ELi 2016. aasta üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat, milles 
täpsustatakse, et usaldusväärne laienemispoliitika kujutab endast strateegilist 
investeeringut Euroopa julgeolekusse ja heaolusse ning on juba oluliselt kaasa aidanud 
rahu tagamisele varem sõjast laastatud piirkondades,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. oktoobri 2019. aasta 
resolutsiooni „Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga: 
ELi usaldusväärsuse ja geostrateegiliste huvide kaitseks“,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi poolt koos Lääne-Balkani riikide 
parlamentide juhtidega kokku kutsutud Euroopa Parlamendi ja Lääne-Balkani riikide 
parlamentide esimeeste tippkohtumise ühisdeklaratsiooni,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi seisukohta Euroopa tuleviku konverentsi kohta3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 118,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et laienemine on olnud üks ELi edukamaid poliitikavaldkondi ja tõhusaim 
välispoliitikavahend, mis aitab laiendada demokraatia, rahu ja heaolu ala üle kogu 
Euroopa;

B. arvestades, et laienemisprotsess on Euroopa integratsiooni lahutamatu osa;

C. arvestades, et väljavaade saada ELi liikmeks on olnud Lääne-Balkani riikide reformide 
peamine stiimul;

D. arvestades, et Euroopa Parlament on pühendunud demokraatiat toetava tegevuse 
hoogustamisele piirkonnas ja Lääne-Balkani riikide abistamisele ELiga ühinemise 
protsessis; 

1. soovitab nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 

3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0010.
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julgeolekupoliitika kõrgele esindajale järgmist:

a) tõhustada ühinemisprotsessi, tagades, et see tugevdab põhiväärtusi ja toob kaasa 
kestlikud demokraatlikud ja majanduslikud muutused ning sotsiaalse lähenemise, 
ning kindlustades, et ELi sisereform ja laienemine toimuvad paralleelselt;

b) tagada, et tõhustatud metoodikas säilitataks lõppeesmärgina täieõiguslik ELi 
liikmesus ning et EL kehtestaks selged ja ettenähtavad eeskirjad ja kriteeriumid ning 
kohaldaks neid järjepidevalt, taastades seeläbi oma usaldusväärsuse; 

c) tagada, et poliitikavaldkondade rühmitamine suurendaks reformide põhjalikkust ja 
kvaliteeti, saavutades ühinemisläbirääkimisi pidavates riikides konkreetseid tulemusi 
ja võimaldades pidada üheaegselt läbirääkimisi eri peatükkide üle;

d) esitada selged ja järjekindlad ühinemiskriteeriumid, anda kogu protsessi vältel 
pidevalt toetust ja parandada edusammude mõõtmist, tagades, et iga 
ühinemisläbirääkimisi pidavat riiki hinnatakse tema enda saavutuste põhjal;

e) lihtsustada läbirääkijariikide suhtes juba läbirääkimiste ajal tõhustatud metoodika 
rakendamist, kui nad otsustavad selles osaleda;

f) suurendada poliitilisi stiimuleid Lääne-Balkani riikidele ning parandada 
laienemisprotsessi ja ELi poliitiliste arengusuundade sidusust; 

g) soodustada ühinemiseelset järkjärgulist osalemist ELi valdkondlikus poliitikas ja 
programmides, sealhulgas sihtotstarbelise rahalise toetuse abil, et anda kodanikele 
tuntavat kasu ning suurendada ELi abi ja kohalolekut nendes riikides;

h) soodustada läbirääkijariikide parlamendiliikmete tihedamat kaasamist Euroopa 
Parlamendi töösse;

i) parandada eeltingimuste mehhanismi ja tugevdada ühinemisprotsessi pöörduvust, 
kohaldades objektiivseid kriteeriume, kui on vaja otsustada, kas läbirääkimised 
tuleks peatada; tagada, et komisjon algatab need menetlused pärast põhjalikku 
hindamist ja vastusena liikmesriikide või Euroopa Parlamendi ettepanekule;

j) kaaluda kvalifitseeritud häälteenamuse kehtestamist ELiga ühinemise küsimustes ja 
ühehäälsuse nõude säilitamist nõukogus ainult ühinemisläbirääkimiste alustamise ja 
lõpetamise puhul;

k) nõuda läbirääkijariikide poliitika vastavusseviimist ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga;

l) kaasata läbirääkijariikide esindajad Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi;

m) tunnistada negatiivset mõju, mida avaldab Euroopa Ülemkogu võimetus alustada 
2019. aastal ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga, ning 
tunnistada, et ühinemisläbirääkimiste alustamine taastaks ühinemisprotsessi 
usaldusväärsuse, nagu on soovitanud Euroopa Parlament;

n) alustada viivitamata ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga; 
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o) kaotada Kosovo suhtes viisanõue, kuna kriteeriumid on täidetud;

p) seada demokraatia ja õigusriigi põhimõtte ülimuslikkus taas laienemisprotsessi 
keskmesse, avades esimesena ja sulgedes viimasena kohtusüsteemi, korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevusega ning inimõiguste ja meediavabaduse austamisega 
seotud peatükid;

q) suurendada liikmesriikide õigusriigiekspertide kaasamist kõnealustes riikides ja 
parandada edusammude mõõtmist selles valdkonnas;

r) toetada kõigis Lääne-Balkani riikides jõupingutusi saada üle poliitilisest 
polariseerumisest ja pikalevenivatest boikottidest parlamendis ning tugevdada 
parlamentaarset järelevalvet;

s) edendada valimisreforme, millega tagatakse rahvusvaheliste standardite kohased 
vabad, õiglased ja läbipaistvad valimised; aidata kaasa Euroopa Parlamendi 
demokraatia toetamise programmidele piirkonnas;

t) tugevdada kodanikuühiskonda kui demokraatliku konsolideerimisprotsessi 
asendamatut osalist;

u) mõista hukka ajakirjanike ja meediaväljaannete vastased laimukampaaniad, 
ähvardamine ja hirmutamine ning nõuda selliste kuritegude uurimist ja nende eest 
vastutusele võtmist, tagades sellega ajakirjanikele turvalise keskkonna ja käsitledes 
samal ajal ka meediaomandi koondumise ja läbipaistmatuse küsimusi;

v) aktiivselt toetada meedia vastutuse ja juhtimise tugevdamist, parandades 
vastupanuvõimet väärinfole ja murrangulistele meediakampaaniatele;

w) nõuda kohtuotsuste, sealhulgas kõigi Euroopa Inimõiguste Kohtu ja 
konstitutsioonikohtute otsuste täielikku rakendamist;

x) suurendada ELi osalemist lahendamata kahepoolsete küsimuste lahendamisel ning 
nõuda tungivalt, et Lääne-Balkani riigid pühenduksid leppimisele ja pikaajalistele 
vaidlustele rahumeelsete lahenduste leidmisele;

y) nõuda tungivalt, et Lääne-Balkani riigid suurendaksid oma jõupingutusi 
sõjakuritegude eest vastutusele võtmisel ja kadunud isikute juhtumite lahendamisel;

z) edendada ja aktiivselt toetada diskrimineerimisvastase poliitika rakendamist ning 
nõuda vihakuritegude eest vastutusele võtmist; ergutada kiiremaid edusamme soolise 
võrdõiguslikkuse suunas, võidelda diskrimineerimise vastu ja tagada etniliste ja 
usuvähemuste, puuetega inimeste, romade ning LGBTQI-inimeste sotsiaalne 
kaasamine, kehtestades kaasava poliitika kodanike põhiõiguste kaitsmiseks;

aa) nõuda õigusraamistiku tugevdamist, et ennetada naiste tapmist ja naistevastast 
vägivalda ja selle vastu aktiivselt võidelda;

ab) kehtestada strateegiline majandus- ja investeerimiskava, et parandada 
läbirääkijariikides konkurentsivõimet ja säästvat arengut;
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ac) ergutada Lääne-Balkani riike tõstma oma töö- ja sotsiaalsete õiguste taset, edendama 
majanduskasvu ja rakendama ELi sotsiaalõigustikku; 

ad) võidelda ajude äravoolu vastu konkreetsete meetmetega, nagu kvaliteetsete ja 
kaasavate haridusreformide edendamine ning noortele töövõimaluste loomine;

ae) tõhusamalt abistada Lääne-Balkani riike, et parandada nende keskkonna- ja 
kliimaõigusakte ning tagada, et nad suudavad neid rakendada kooskõlas ELi 
standarditega;

af) kutsuda ametiasutusi üles võtma kiireloomulisi meetmeid õhu- ja veesaaste seireks, 
leevendamiseks ja ärahoidmiseks;

ag) kaasata läbirääkijariigid Euroopa rohelise kokkuleppe ja õiglase ülemineku fondi 
protsessidesse;

ah) kaasata Lääne-Balkani riigid TEN-T võrku, pakkudes kvaliteetseid ja ohutuid 
transporditeenuseid ning parandades ühenduvust nii piirkonna sees kui ka piirkonna 
ja ELi vahel;

ai) jätkata Lääne-Balkani riikide digitaalarengu tegevuskava rakendamist, et tuua 
digiüleminekust saadav kasu kodanikeni;

aj) luua piirkondlik rändlusvaba tsoon ja veelgi vähendada ELiga sidepidamise tariife;

ak) tunnistada Lääne-Balkani riikide raskusi rände- ja pagulasvoogude haldamisel ning 
märkimisväärseid jõupingutusi, mida piirkond on teinud peavarju ja humanitaarabi 
pakkumiseks, eelkõige ELi toetusel; rakendada Lääne-Balkani riikide ning Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) kokkuleppeid;

al) parandada liidu rahastamise järjepidevust, tõhusust ja läbipaistvust välistegevuse 
valdkonnas;

am) tagada piisav, õiglane ja tulemustele suunatud ühinemiseelne rahastamine, mis vastab 
abisaajate üleminekuvajadustele ja aitab neil täita ELiga ühinemisega seotud 
kohustusi;

an) vältida IPA rahastamise kärpeid, mis võiksid aeglustada ELiga seotud reforme ja 
vähendada liidu strateegilist mõju piirkonnas;

ao) tagada, et IPA III juhindub poliitilistest prioriteetidest, millel on otsene mõju 
kodanike elule, ning et ühinemiseelset rahastamist eraldatakse läbipaistval, 
proportsionaalsel ja mittediskrimineerival viisil;

ap) tugevdada liidu väärtuste strateegilist tutvustamist ja suurendada ELi toetuse üldist 
nähtavust piirkonnas;

aq) tagada, et ELi ja Lääne-Balkani riikide 2020. aasta tippkohtumisel laienemisprotsessi 
hinnatakse, hinnatakse ümber ja antakse sellele uut hoogu ning antakse uus tõuge 
läbirääkijariikide üleminekuks;
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2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ja läbirääkijariikide valitsustele ja parlamentidele.


