
PR\1197352FI.docx PE646.913v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Ulkoasiainvaliokunta

2019/2210(INI)

7.2.2020

MIETINTÖLUONNOS
Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle Länsi-Balkanista ennen toukokuussa 2020 pidettävää 
huippukokousta
(2019/2210(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Tonino Picula



PE646.913v01-00 2/8 PR\1197352FI.docx

FI

PR_INI_RecommCFSP

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI .............................................3



PR\1197352FI.docx 3/8 PE646.913v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista ennen kesäkuussa 2020 
pidettävää huippukokousta
(2019/2210(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ja 17.–18. lokakuuta 2019 annetut 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa mainitaan niiden päätösten lykkääminen, jotka 
koskevat liittymisneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa1,

– ottaa huomioon myös Prespan sopimuksena tunnetun 17. kesäkuuta 2018 tehdyn 
lopullisen sopimuksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 
(1993) kuvailtujen erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen 
sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen 
kumppanuuden perustamisesta,

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta2,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon liittymisprosessin 
tehostamisesta ja uskottavasta mahdollisuudesta unionin jäsenyyteen Länsi-Balkanin 
maille (COM(2020)0057),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission vuoden 2019 tiedonannon 
EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2019)0260),

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon uskottavista 
jäsenyysnäkymistä ja EU:n tehostetusta sitoumuksesta Länsi-Balkanin maille 
(COM(2018)0065),

– ottaa huomioon 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon 
laajentumisstrategiasta ja vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmistä haasteista 
(COM(2013)0700),

– ottaa huomioon Zagrebissa 24. marraskuuta 2000 pidetyn huippukokouksen 
loppujulistuksen,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0050.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0299.
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– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden 
huippukokouksessa annetun Sofian julistuksen ja siihen liitetyn Sofian 
prioriteettiagendan,

– ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston 
kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden 
mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

– ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

– ottaa huomioon uuden yksimielisyyden laajentumisesta, jonka Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi joulukuussa 2006 ja joka vahvistettiin kesäkuussa 2019 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä,

– ottaa huomioon vuonna 2016 laaditun EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
globaalistrategian, jonka mukaan uskottava laajentumispolitiikka on strateginen 
investointi Euroopan turvallisuuteen ja vaurauteen, ja toteaa, että se on jo edistänyt 
merkittävästi rauhaa aiemmin sodan runtelemilla alueilla,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. lokakuuta 2019 antaman 
päätöslauselman aiheesta ”Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja 
Albanian kanssa: EU:n uskottavuutta ja geostrategisia etuja vaalittava”,

– ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, joka annettiin Euroopan parlamentin 
puhemiehen koolle kutsumassa ja Länsi-Balkanin maiden parlamenttien johtamassa 
Euroopan parlamentin ja edellä mainittujen maiden parlamenttien puhemiesten 
huippukokouksessa,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan 
parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. toteaa, että laajentuminen on ollut yksi EU:n menestyneimmistä toimista ja tehokkain 
ulkopolitiikan väline demokratian, rauhan ja hyvinvoinnin alueen laajentamisessa 
Euroopassa;

B. toteaa, että laajentumisprosessi on olennainen osa Euroopan yhdentymistä;

C. ottaa huomioon, että EU-jäsenyysnäkymät ovat olleet keskeinen kannustin uudistuksille 
Länsi-Balkanin maissa;

D. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on sitoutunut tehostamaan demokratiaa 
tukevia toimiaan alueella ja tukemaan Länsi-Balkanin maita EU:hun liittymisessä;

3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0010.
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1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

a) tehostetaan liittymisprosessia varmistamalla, että sillä vahvistetaan perusarvoja ja 
edistetään kestäviä demokraattisia ja taloudellisia muutoksia ja sosiaalista 
lähentymistä, sekä huolehtimalla siitä, että EU:n sisäiset muutokset toteutetaan 
samanaikaisesti laajenemisen kanssa;

b) varmistetaan, että tehostetuilla menetelmillä tuetaan lopullisen tavoitteen – EU:n 
täysimääräisen jäsenyyden – saavuttamista ja että EU asettaa selkeitä ja ennakoitavia 
sääntöjä ja kriteereitä ja soveltaa niitä johdonmukaisesti palauttaakseen 
uskottavuutensa;

c) varmistetaan, että politiikan alojen yhdistämisellä ryhmiin parannetaan uudistusten 
perusteellisuutta ja laatua sekä saavutetaan konkreettisia tuloksia ehdokasmaissa ja 
luodaan mahdollisuus neuvotella samanaikaisesti eri luvuista;

d) laaditaan selkeät ja johdonmukaiset kriteerit liittymisperusteiden saavuttamisen 
mittaamiseksi, annetaan jatkuvaa tukea koko prosessin ajan, sekä parannetaan 
edistymisen mittausmenetelmiä, jotta voidaan varmistaa, että kutakin ehdokasvaltiota 
arvioidaan sen omien saavutusten perusteella;

e) helpotetaan tehostettujen menetelmien käyttöönottoa liittymisneuvotteluja käyvissä 
ehdokasmaissa, mikäli ne päättävät soveltaa niitä;

f) lisätään poliittisia kannustimia Länsi-Balkanin maille ja parannetaan 
laajentumisprosessin ja EU:n poliittisen kehityksen johdonmukaisuutta;

g) rohkaistaan ehdokasmaita osallistumaan ennen liittymistään asteittain EU:n 
alakohtaisiin toimiin ja ohjelmiin, esimerkiksi antamalla kohdennettua rahoitustukea, 
jotta kansalaiset hyötyisivät siitä konkreettisesti ja jotta EU:n tuki ja edustus näissä 
maissa tehostuisi;

h) tuetaan jäsenyysneuvotteluja käyvien maiden parlamenttien jäsenten tiiviimpää 
osallistumista Euroopan parlamentin toimintaan;

i) tehostetaan ennakkoehtoihin perustuvaa järjestelmää ja vahvistetaan mahdollisuutta 
peruuttaa liittymisprosessi käyttämällä objektiivisia kriteereitä päätettäessä, 
keskeytetäänkö neuvottelujen käyminen tai lopetetaanko ne; varmistetaan, että 
komissio käynnistää tällaisia menettelyjä arvioituaan asiaa perinpohjaisesti ja 
jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin ehdotuksesta;

j) harkitaan määräenemmistöpäätösmenettelyn käyttöönottoa EU:hun liittymistä 
koskevissa asioissa ja neuvoston yksimielisyyttä vaativan säännön soveltamista vain 
liittymisneuvottelujen aloittamista ja lopettamista koskevissa päätöksissä;

k) vaaditaan ehdokasmaita noudattamaan EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa;

l) otetaan ehdokasvaltioiden edustajat mukaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään 
konferenssiin;
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m) pannaan merkille haitat, joita aiheutui siitä, ettei Eurooppa-neuvosto aloittanut 
liittymisneuvotteluja Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa vuonna 2019, ja 
todetaan, että liittymisneuvottelujen aloittaminen palauttaisi liittymisprosessin 
uskottavuuden Euroopan parlamentin suosituksen mukaisesti;

n) aloitetaan välittömästi liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa;

o) myönnetään Kosovolle viisumivapaus, koska sille asetetut edellytykset on täytetty;

p) otetaan demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen ensisijaisuus jälleen 
laajentumisprosessin keskeiseksi tekijäksi aloittamalla ensimmäiseksi ja lopettamalla 
viimeiseksi neuvottelut oikeuslaitosta, korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta 
koskevista luvuista sekä ihmisoikeuksien ja tiedotusvälineiden vapauden 
kunnioittamiseen liittyvistä luvuista;

q) lisätään jäsenvaltioiden oikeusvaltioasiantuntijoiden osallistumista toimiin paikan 
päällä ja parannetaan tämän alan edistymisen arvioimista;

r) tuetaan kaikissa Länsi-Balkanin maissa ponnisteluja poliittisen vastakkainasettelun ja 
pitkään jatkuvien parlamentin toiminnan boikottien välttämiseksi sekä 
parlamentaarisen valvonnan parantamiseksi;

s) edistetään vaaliuudistuksia, joilla varmistetaan vapaat, oikeudenmukaiset ja avoimet 
vaalit kansainvälisten standardien mukaisesti; osallistutaan kyseisen alueen 
demokratian tukemista koskeviin Euroopan parlamentin ohjelmiin;

t) tuetaan kansalaisyhteiskuntaa sen tehtävässä demokratian lujittamisprosessin 
välttämättömänä toimijana;

u) tuomitaan toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistuvat mustamaalauskampanjat, 
uhkaukset ja näiden pelottelu ja kehotetaan tutkimaan tämänkaltaisia rikoksia ja 
nostamaan niistä syytteitä; näin voidaan taata turvallinen ympäristö toimittajille ja 
puuttua tiedotusvälineiden keskittymisen ja niiden omistuksen avoimuutta koskeviin 
kysymyksiin;

v) tuetaan aktiivisesti tiedotusvälineiden vastuullisuuden ja hallinnoinnin vahvistamista 
ja parannetaan kykyä vastustaa disinformaatiota ja vahingollisia mediakampanjoita;

w) kehotetaan panemaan tuomioistuinten päätökset täytäntöön täysimääräisesti, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja perustuslakituomioistuinten päätökset 
mukaan luettuina;

x) lisätään EU:n osallistumista toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan jäljellä olevia 
kahdenvälisiä kysymyksiä, ja kehotetaan Länsi-Balkanin maita sitoutumaan 
sovinnontekoon ja etsimään rauhanomaisia ratkaisuja pitkäaikaisiin kiistoihin;

y) kehotetaan Länsi-Balkanin maita tehostamaan toimia sotarikoksista syytteeseen 
asettamiseksi ja kadonneiden henkilöiden tapausten ratkaisemiseksi;
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z) edistetään ja tuetaan aktiivisesti syrjinnän vastaisten toimien toteuttamista ja 
vaaditaan viharikoksiin syyllistyneiden asettamista syytteeseen; kannustetaan 
nopeampaan edistymiseen sukupuolten tasa-arvon alalla ja puuttumaan syrjintään 
sekä varmistamaan etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, vammaisten 
henkilöiden, romanien ja hlbtiq-henkilöiden sosiaalinen integroituminen luomalla 
sosiaalista integroitumista edistäviä toimintatapoja kansalaisten perusoikeuksien 
suojelemiseksi;

aa) kehotetaan laatimaan vahvempi oikeudellinen kehys naismurhien ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja torjumiseksi aktiivisesti;

ab) laaditaan strateginen talous- ja investointisuunnitelma kilpailukyvyn ja kestävän 
kehityksen parantamiseksi ehdokasmaissa;

ac) rohkaistaan Länsi-Balkanin maita nostamaan työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia 
oikeuksia koskevia standardeja, edistämään kasvua ja panemaan täytäntöön 
sosiaalialaa koskeva unionin säännöstö;

ad) puututaan aivovuotoon konkreettisilla toimilla, kuten tukemalla hyvälaatuisia ja 
osallistumista edistäviä koulutusuudistuksia ja luomalla työllistymismahdollisuuksia 
nuorille henkilöille;

ae) tehostetaan Länsi-Balkanin maille annettavaa tukea niiden ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että näillä on valmiudet 
panna kyseinen lainsäädäntö täytäntöön EU:n standardien mukaisesti;

af) kehotetaan viranomaisia toteuttamaan kiireellisesti toimia ilman ja vesien 
pilaantumisen seuraamiseksi, hillitsemiseksi ja estämiseksi;

ag) otetaan ehdokasmaat mukaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimintaan;

ah) liitetään Länsi-Balkanin maat TEN-T-verkkoon, joka takaa laadukkaita ja turvallisia 
kuljetuspalveluja ja parantaa yhteyksiä alueella ja alueen ja Euroopan unionin välillä;

ai) jatketaan Länsi-Balkanin digitaalistrategian täytäntöönpanoa, jotta kansalaiset 
voisivat nauttia digitalisaation tarjoamista hyödyistä;

aj) luodaan verkkovierailumaksuista vapaa alue ja lasketaan edelleen EU:n ja kyseisen 
alueen välisten tietoliikennepalvelujen hintaa;

ak) pannaan merkille vaikeudet, joita Länsi-Balkanin mailla on muuttoliike- ja 
pakolaisvirtojen hallinnassa, ja pannaan merkille, että alueella on suoritettu 
merkittäviä toimia suojan ja humanitaarisen avun tarjoamisessa pääasiassa EU:n 
tuella; pannaan täytäntöön Länsi-Balkanin maiden ja Euroopan raja- ja 
merivartioviraston (Frontex) väliset sopimukset;

al) parannetaan unionin ulkoisen toiminnan rahoituksen johdonmukaisuutta, tehokkuutta 
ja avoimuutta;
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am) varmistetaan asianmukainen, oikeudenmukainen ja tuloskeskeinen liittymistä 
valmisteleva rahoitustuki, joka vastaa tuensaajien muutostarpeisiin ja joka auttaa 
näitä suoriutumaan Euroopan unioniin liittymisen edellyttämistä velvoitteista;

an) vältetään IPA-rahoituksen leikkaamista, mikä voisi hidastuttaa EU:hun liittyviä 
uudistuksia ja heikentää unionin strategista vaikutusta alueella;

ao) varmistetaan, että IPA III -välinettä sovellettaessa noudatetaan poliittisia 
painopisteitä, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään, ja että liittymistä 
edeltävä rahoitus myönnetään avoimesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi;

ap) vahvistetaan unionin arvoja koskevaa strategista viestintää ja EU:n myöntämän tuen 
yleistän näkyvyyttä alueella;

aq) varmistetaan, että EU:n ja Länsi-Balkanin maiden vuoden 2020 huippukokouksessa 
arvioidaan, uudelleenarvioidaan, ja vauhditetaan laajentumisprosessia ja annetaan 
uutta pontta ehdokasmaiden muutokselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle sekä ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille.


