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EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų, rengiantis 
2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2210(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, 2019 m. 
birželio 18 d. Tarybos išvadas ir 2019 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadas, kuriomis atidedami sprendimai dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir 
Albanija pradžios,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl stojimo derybų su Šiaurės 
Makedonija ir Albanija pradžios1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 17 d. Galutinį susitarimą dėl nesutarimų sprendimo, 
aprašyto Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose 817 (1993) ir 845 (1993), 
1995 m. laikinojo susitarimo galiojimo pabaigos ir strateginės Graikijos ir buvusiosios 
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos partnerystės sukūrimo, taip pat vadinamą 
Prespos susitarimu,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 27 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos 
priemonės (PNPP III)2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 5 d. Komisijos komunikatą dėl stojimo proceso 
stiprinimo ir įtikinamos ES perspektyvos Vakarų Balkanams“ (COM(2020) 0057),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos komunikatą dėl ES plėtros politikos 
(COM(2019)0260),

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 6 d. Komisijos komunikatą „Įtikinama plėtros 
perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (COM(2018) 0065),

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos komunikatą „2013–2014 m. plėtros 
strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2013)0700),

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 24 d. Zagrebo aukščiausiojo lygio susitikimo 
galutinę deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio 
susitikimo Sofijos deklaraciją ir prie jos pridėtą Sofijos prioritetų darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0050.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0299.
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Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo 
į Europos Sąjungą perspektyvos,

– atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 28 d. pradėtą Berlyno procesą,

– atsižvelgdamas į atnaujintą konsensusą dėl plėtros, kurį 2006 m. gruodžio mėn. 
patvirtino Europos Vadovų Taryba ir kuris buvo patvirtintas 2019 m. birželio mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvadose,

– atsižvelgdamas į 2016 m. Visuotinę ES strategiją, kurioje nurodoma, kad patikima 
plėtros politika – tai strateginė investicija į Europos saugumą ir klestėjimą, ir ja jau labai 
prisidėta prie taikos regionuose, kuriuos anksčiau draskė karai,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto rezoliuciją „Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia: būtina 
išsaugoti ES reputaciją ir geostrateginius interesus“,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Vakarų Balkanų parlamentų pirmininkų 
aukščiausiojo lygio susitikimo, kurį sušaukė Europos Parlamento Pirmininkas ir Vakarų 
Balkanų parlamentų pirmininkai, bendrą deklaraciją,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 
pozicijos dėl konferencijos dėl Europos ateities3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi plėtra yra viena iš sėkmingiausių ES politikos priemonių ir veiksmingiausia 
užsienio politikos priemonė, kuria padedama plėsti demokratijos, taikos ir gerovės 
erdvę visoje Europoje;

B. kadangi plėtros procesas yra neatsiejama Europos integracijos dalis;

C. kadangi narystės ES perspektyva yra pagrindinė reformų Vakarų Balkanų šalyse 
paskata;

D. kadangi Europos Parlamentas yra įsipareigojęs stiprinti savo paramos demokratijai 
veiklą regione ir padėti Vakarų Balkanų šalims stojimo į ES procese; 

1. teikia Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai šias rekomendacijas:

a) stiprinti stojimo procesą užtikrinant, kad juo būtų sutvirtintos pagrindinės vertybės ir 
jis lemtų tvarius demokratinius ir ekonominius pokyčius bei socialinę konvergenciją, 
ir garantuojant, kad ES vidaus reforma ir ES plėtra būtų įgyvendinamos lygiagrečiai;

3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0010.
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b) užtikrinti, kad taikant patobulintą metodiką būtų remiamas galutinis tikslas – 
visavertė narystė ES ir kad ES nustatytų aiškias ir nuspėjamas taisykles bei kriterijus, 
juos nuosekliai taikytų ir taip atkurtų savo patikimumą; 

c) užtikrinti, kad grupuojant politikos sritis būtų padidintas reformų išsamumas ir 
kokybė ir gauta konkrečių rezultatų narystės siekiančiose šalyse, tuo pačiu metu 
sudarant sąlygas vienu metu vesti derybas dėl skirtingų skyrių;

d) suteikti aiškius ir nuoseklius stojimo kriterijus ir nuolatinę paramą viso proceso metu 
ir pagerinti pažangos vertinimą, užtikrinant, kad kiekviena narystės siekianti šalis 
būtų vertinama pagal jos pasiekimus;

e) sudaryti palankesnes sąlygas taikyti patobulintą metodiką narystės siekiančioms 
šalims, kurios jau dalyvauja derybose, jei toks būtų jų pasirinkimas;

f) numatyti daugiau politinių paskatų, skirtų Vakarų Balkanų šalims, ir pagerinti plėtros 
proceso ir politinių pokyčių Europos Sąjungoje suderinamumą; 

g) skatinti laipsnišką dalyvavimą ES sektorių politikoje ir programose dar prieš 
įstojimą, be kita ko, pasitelkiant tikslinę finansinę paramą, kad piliečiai gautų 
apčiuopiamos naudos ir būtų išplėsta ES pagalba ir dalyvavimas šiose šalyse;

h) sudaryti palankesnes sąlygas derybose dalyvaujančių šalių parlamentų nariams 
glaudžiau bendrauti su Europos Parlamentu;

i) išplėsti sąlygiškumo mechanizmą ir sustiprinti stojimo proceso atšaukiamumą taikant 
objektyvius kriterijus, kai sprendžiama, ar derybos turėtų būti atidėtos arba 
sustabdytos; užtikrinti, kad Komisija pradėtų šias procedūras atlikusi išsamų 
vertinimą ir reaguodama į valstybių narių arba Europos Parlamento pasiūlymą;

j) apsvarstyti galimybę taikyti kvalifikuotos balsų daugumos balsavimą stojimo į ES 
klausimais ir Taryboje naudoti vieningo balsavimo taisyklę tik pradedant ir 
užbaigiant stojimo derybas;

k) primygtinai reikalauti, kad narystės siekiančios šalys užtikrintų derėjimą su ES 
bendra užsienio ir saugumo politika;

l) narystės siekiančių šalių atstovus įtraukti į Konferencijos dėl Europos ateities veiklą;

m) pripažinti neigiamą poveikį, padarytą dėl to, kad Europos Vadovų Taryba 2019 m. 
nepradėjo stojimo derybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija, ir pripažinti, kad 
pradėjus stojimo derybas būtų atkurtas pasitikėjimas stojimo procesu, kaip 
rekomendavo Europos Parlamentas;

n) nedelsiant pradėti stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija; 

o) liberalizuoti vizų režimą Kosovui, nes įvykdyti kriterijai;

p) užtikrinti, kad plėtros procese pagrindinis dėmesys būtų skiriamas demokratijai ir 
teisinės valstybės principui derybas pradedant ir baigiant skyriais, susijusiais su 
teisminėmis institucijomis, korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, taip pat tais 
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skyriais, kurie yra susiję su žmogaus teisių ir žiniasklaidos laisvės paisymu;

q) padidinti teisinės valstybės ekspertų iš valstybių narių dalyvavimą vietoje ir pagerinti 
pažangos šioje srityje vertinimą;

r) visose Vakarų Balkanų šalyse sudaryti palankesnes sąlygas pastangoms, kuriomis 
siekiama įveikti politinį susiskaldymą ir nutraukti užsitęsusius parlamentinius 
boikotus, taip pat stiprinti parlamentinę priežiūrą;

s) remti rinkimų reformas, kuriomis užtikrinami laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai, 
laikantis tarptautinių standartų; prisidėti prie Europos Parlamento paramos 
demokratijai programų regione;

t) stiprinti pilietinę visuomenę ir jos kaip nepakeičiamos veikėjos demokratijos 
įtvirtinimo procese vaidmenį;

u) pasmerkti prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemones nukreiptas šmeižto 
kampanijas, grasinimus ir bauginimą ir primygtinai raginti ištirti tokius pažeidimus ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, taip sudaryti saugias sąlygas žurnalistams 
ir tuo pačiu metu spręsti problemas, susijusias su žiniasklaidos nuosavybės 
koncentracija ir skaidrumo trūkumu;

v) aktyviai remti žiniasklaidos atskaitomybės ir valdymo stiprinimą, didinant atsparumą 
dezinformacijai ir ardomojo pobūdžio žiniasklaidos kampanijoms;

w) primygtinai reikalauti visapusiškai įgyvendinti teismo sprendimus, įskaitant visus 
Europos Žmogaus Teisių Teismo ir konstitucinių teismų sprendimus;

x) padidinti ES dalyvavimą sprendžiant neišspręstus dvišalius klausimus ir primygtinai 
raginti Vakarų Balkanų šalis įsipareigoti siekti susitaikymo ir taikių ilgalaikių ginčų 
sprendimų;

y) primygtinai raginti Vakarų Balkanų šalis dėti daugiau pastangų siekiant vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už karo nusikaltimus ir išspręsti dingusių asmenų atvejus;

z) skatinti ir aktyviai remti kovos su diskriminacija politikos įgyvendinimą ir 
primygtinai raginti traukti baudžiamojon atsakomybėn už neapykantos nusikaltimus; 
raginti sparčiau daryti pažangą siekiant lyčių lygybės ir kovojant su diskriminacija 
bei užtikrinant etninių ir religinių mažumų atstovų, neįgaliųjų, romų ir LGBTQI + 
asmenų socialinę įtrauktį, parengiant įtraukias politikos priemones, kuriomis būtų 
apsaugomos pagrindinės piliečių teisės;

aa) raginti sukurti tvirtesnę teisinę sistemą, pagal kurią būtų užkertamas kelias moterų 
žudymui dėl lyties ir smurtui prieš moteris ir su juo aktyviai kovojama;

ab) nustatyti strateginį ekonomikos ir investicijų planą, siekiant didinti konkurencingumą 
ir darnų vystymąsi narystės siekiančiose šalyse;

ac) raginti Vakarų Balkanų šalis užtikrinti didesnes darbo ir socialines teises, skatinti 
augimą ir įgyvendinti socialinį ES acquis; 
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ad) spręsti protų nutekėjimo problemą numatant konkrečias priemones, pvz., skatinant 
kokybiškas ir įtraukias švietimo reformas ir kuriant darbo vietas jaunimui;

ae) aktyviau teikti pagalbą Vakarų Balkanų šalims siekiant tobulinti jų aplinkosaugos ir 
klimato srities įstatymus ir užtikrinti, kad jos būtų pajėgios juos įgyvendinti pagal ES 
standartus;

af) raginti valdžios institucijas nedelsiant imtis taikyti oro ir vandens taršos stebėsenos, 
mažinimo ir prevencijos priemones;

ag) įtraukti narystės siekiančias šalis į Europos žaliojo kurso ir Teisingos pertvarkos 
fondo procesus;

ah) įtraukti Vakarų Balkanų šalis į transeuropinį transporto tinklą (TEN-T), teikiant 
kokybiškas ir saugias transporto paslaugas ir gerinant jungtis regione, taip pat 
regiono ir ES jungtis;

ai) toliau įgyvendinti Vakarų Balkanų skaitmeninę darbotvarkę, kad piliečiai gautų 
skaitmeninės transformacijos teikiamos naudos;

aj) sukurti regioninę zoną be tarptinklinio ryšio ir toliau mažinti ryšių su ES tarifus;

ak) pripažinti sunkumus, su kuriais susiduria Vakarų Balkanų šalys siekdamos valdyti 
migrantų ir pabėgėlių srautus, ir labai dideles pastangas, kurias regionas dėjo, kad 
suteiktų pastogę ir humanitarinę pagalbą, visų pirma padedant ES; įgyvendinti 
Vakarų Balkanų šalių ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 
susitarimus;

al) pagerinti Sąjungos finansavimo išorės veiksmų srityje nuoseklumą, veiksmingumą ir 
skaidrumą;

am) užtikrinti tinkamą, teisingą ir į rezultatus orientuotą pasirengimo narystei 
finansavimą, kuris atitiktų paramos gavėjų pertvarkos poreikius ir padėtų jiems 
įvykdyti stojimo į ES įsipareigojimus;

an) išvengti, kad būtų sumažintas Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) 
finansavimas, nes dėl to galėtų sulėtėti su ES susijusios reformos ir sumažėti 
Sąjungos strateginė įtaka regione;

ao) užtikrinti, kad PNPP III būtų grindžiama politiniais prioritetais, kuriais daromas 
tiesioginis poveikis piliečių gyvenimui, ir kad pasirengimo narystei finansavimas 
būtų skiriamas skaidriai, proporcingai ir nediskriminuojant;

ap) sustiprinti strateginę komunikaciją apie Sąjungos vertybes ir bendrą ES paramos 
regione matomumą;

aq) užtikrinti, kad 2020 m. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime būtų 
įvertintas ir persvarstytas plėtros procesas, jam suteikta naujo dinamizmo, taip pat 
suteiktas naujas postūmis narystės siekiančių šalių pokyčiams;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos 
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pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir 
saugumo politikai bei narystės siekiančių šalių vyriausybėms ir parlamentams.


