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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich przed 
szczytem w 2020 r.
(2019/2210(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r., konkluzje Rady 
z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z dni 17–18 października 
2019 r. odraczające podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Macedonią 
Północną i Albanią,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia 
negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią1,

– uwzględniając porozumienie końcowe w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności 
opisanych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 817(1993) i 845(1993), 
rozwiązania umowy przejściowej z 1995 r. i ustanowienia partnerstwa strategicznego 
między Grecją a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii z dnia 17 czerwca 2018 r., 
znane również jako porozumienie znad Prespy,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie usprawnienia 
procesu przystąpienia i wiarygodnej perspektywy dla Bałkanów Zachodnich 
(COM(2020)0057),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie polityki 
rozszerzenia UE (COM(2019)0260),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 lutego 2018 r. pt. „Wiarygodna perspektywa 
rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym 
regionie” (COM(2018)0065),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 października 2013 r. zatytułowany 
„Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013-2014” 
(COM(2013)0700),

– uwzględniając deklarację końcową ze szczytu w Zagrzebiu z dnia 24 listopada 2000 r.,

– uwzględniając deklarację z Sofii ze szczytu UE-Bałkany Zachodnie z dnia 17 maja 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0050.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0299.
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2018 r. i załączony do niej program działań priorytetowych z Sofii,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w 
dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia krajów Bałkanów 
Zachodnich do Unii Europejskiej,

– uwzględniając proces berliński zapoczątkowany dnia 28 sierpnia 2014 r.,

– uwzględniając odnowiony konsensus w sprawie rozszerzenia zatwierdzony przez Radę 
Europejską w grudniu 2006 r., a następnie zatwierdzony w konkluzjach Rady 
Europejskiej z czerwca 2019 r.,

– uwzględniając globalną strategię UE z 2016 r., w której stwierdza się, że wiarygodna 
polityka rozszerzenia stanowi strategiczną inwestycję w bezpieczeństwo i dobrobyt 
Europy oraz że przyczyniła się już w znacznym stopniu do zapewnienia pokoju na 
obszarach dawniej ogarniętych wojną,

– uwzględniając rezolucję Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 
października 2019 r. pt. „Otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i 
Albanią: wiarygodność i interesy geostrategiczne UE muszą zostać zachowane”,

– uwzględniając wspólną deklarację ze szczytu Parlamentu Europejskiego i 
przewodniczących parlamentów krajów Bałkanów Zachodnich, który został zwołany 
przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i w którym uczestniczyły organy 
kierownicze parlamentów krajów Bałkanów Zachodnich,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska 
Parlamentu Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy3,

– uwzględniając art. 118 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Handlu Międzynarodowego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że rozszerzenie jest jedną z najskuteczniejszych strategii politycznych 
UE oraz najefektywniejszym instrumentem polityki zagranicznej przyczyniającym się 
do rozszerzenia obszaru demokracji, pokoju i dobrobytu w całej Europie;

B. mając na uwadze, że proces rozszerzenia stanowi nieodłączną część integracji 
europejskiej;

C. mając na uwadze, że perspektywa członkostwa w UE jest podstawową zachętą do 
reform w krajach Bałkanów Zachodnich;

D. mając na uwadze, że Parlament Europejski jest zdecydowany zintensyfikować działania 
na rzecz wspierania demokracji w regionie oraz wspierać kraje Bałkanów Zachodnich w 
procesie przystąpienia do UE; 

3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0010.
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1. zaleca Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

a) wzmocnienie procesu przystąpienia przez dopilnowanie, by umacniał on 
podstawowe wartości i sprzyjał trwałej transformacji demokratycznej i gospodarczej 
oraz konwergencji społecznej, a także poprzez zadbanie o to, by reforma wewnętrzna 
UE i rozszerzenie UE odbywały się równolegle;

b) zadbanie o to, by ulepszona metodyka wspierała ostateczny cel, jakim jest 
pełnoprawne członkostwo w UE, oraz aby UE ustaliła jasne i przewidywalne zasady 
i kryteria oraz konsekwentnie je stosowała i tym samym przywracała swoją 
wiarygodność; 

c) zadbanie o to, by grupowanie obszarów polityki przyczyniło się do pogłębienia 
reform i podniesienia ich jakości, przynosząc konkretne rezultaty w krajach 
przystępujących i umożliwiając jednocześnie negocjacje w sprawie różnych 
rozdziałów;

d) zapewnienie jasnych i spójnych kryteriów przystąpienia oraz nieustannego wsparcia 
podczas całego procesu, a także poprawę pomiaru postępów, tak by każdy kraj 
przystępujący oceniany był na podstawie własnych osiągnięć;

e) ułatwienie wdrażania udoskonalonej metodyki dla krajów przystępujących, z którymi 
prowadzone są już negocjacje, jeżeli zdecydują się na jej zastosowanie;

f) zwiększenie zachęt politycznych dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz poprawienie 
spójności między procesem rozszerzenia a zmianami politycznymi w UE; 

g) zachęcanie do stopniowego uczestnictwa w politykach i programach sektorowych 
UE przed przystąpieniem, w tym poprzez ukierunkowane wsparcie finansowe, w 
celu osiągnięcia wymiernych korzyści dla obywateli oraz zwiększenia pomocy i 
obecności UE w tych krajach;

h) ułatwienie zapoznania posłów z krajów uczestniczących w negocjacjach z pracami 
Parlamentu Europejskiego;

i) wzmocnienie mechanizmu warunkowości i wzmocnienie odwracalności procesu 
akcesyjnego poprzez zastosowanie obiektywnych kryteriów przy podejmowaniu 
decyzji o wstrzymaniu lub zawieszeniu negocjacji; zapewnienie wszczęcia przez 
Komisję tych procedur po dokonaniu szczegółowej oceny i w odpowiedzi na 
wniosek państw członkowskich lub Parlamentu Europejskiego;

j) rozważenie wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach 
przystąpienia do UE i utrzymanie zasady jednomyślności w Radzie wyłącznie w 
odniesieniu do otwarcia i zamknięcia negocjacji akcesyjnych;

k) naleganie na dostosowanie polityki krajów przystępujących do wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

l) zaangażowanie przedstawicieli krajów przystępujących w konferencję na temat 
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przyszłości Europy;

m) uznanie negatywnych skutków, jakie przyniosło nierozpoczęcie przez Radę 
Europejską w 2019 r. negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, oraz 
przyznanie, że otwarcie rozmów akcesyjnych przywróciłoby wiarygodność procesu 
przystąpienia, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego;

n) natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią 
Północną; 

o) przyznanie Kosowu liberalizacji reżimu wizowego, jako że kryteria zostały 
spełnione;

p) przywrócenie nadrzędnego znaczenia kwestiom demokracji i praworządności, 
umieszczając je w samym centrum procesu rozszerzenia poprzez otwarcie w 
pierwszej kolejności i zamknięcie na samym końcu rozdziałów dotyczących 
sądownictwa, korupcji i przestępczości zorganizowanej, jak również rozdziałów 
związanych z poszanowaniem praw człowieka i wolności mediów;

q) zwiększenie zaangażowania w terenie ekspertów w dziedzinie praworządności z 
państw członkowskich oraz usprawnienie pomiaru postępów w tej dziedzinie;

r) ułatwienie podejmowanych we wszystkich krajach Bałkanów Zachodnich działań na 
rzecz przezwyciężenia polaryzacji politycznej i przedłużającego się bojkotu 
parlamentarnego, a także wzmocnienie nadzoru parlamentarnego;

s) wspieranie reform ordynacji wyborczej, które zapewnią wolne, uczciwe i przejrzyste 
wybory, zgodnie z międzynarodowymi standardami; wnoszenie wkładu w programy 
Parlamentu Europejskiego na rzecz wspierania demokracji w tym regionie;

t) wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego jako niezbędnego podmiotu w 
procesie konsolidacji demokratycznej;

u) potępianie kampanii oszczerstw, gróźb i zastraszania dziennikarzy i mediów, a także 
naleganie na ściganie takich przestępstw i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, 
zapewniając w ten sposób dziennikarzom bezpieczne warunki pracy, przy 
jednoczesnym rozwiązywaniu problemów związanych z koncentracją i brakiem 
przejrzystości własności mediów;

v) aktywne wspieranie umacniania odpowiedzialności mediów i zarządzania nimi 
poprzez zwiększanie odporności na kampanie medialne siejące destabilizację i 
dezinformację;

w) naleganie na pełne wdrożenie orzeczeń sądowych, w tym wszystkich orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i trybunałów konstytucyjnych;

x) zwiększenie zaangażowania UE w rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii 
dwustronnych oraz wezwanie krajów Bałkanów Zachodnich, by zobowiązały się do 
pojednania i pokojowego rozwiązania długotrwałych sporów;
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y) wezwanie krajów Bałkanów Zachodnich do wzmożenia wysiłków w zakresie 
ścigania zbrodni wojennych i rozwiązywania spraw dotyczących osób zaginionych;

z) promowanie i aktywne wspieranie wdrażania polityki walki z dyskryminacją oraz 
naleganie na ściganie przestępstw z nienawiści; zachęcanie do szybszych postępów 
w dążeniu do równości płci oraz w zwalczaniu dyskryminacji i zapewnieniu 
włączenia społecznego osób należących do mniejszości etnicznych i religijnych, 
osób z niepełnosprawnościami, Romów i osób LGBTQI+ poprzez ustanowienie 
polityki integracyjnej w celu ochrony podstawowych praw obywateli;

aa) wezwanie do stworzenia solidniejszych ram prawnych w celu zapobiegania 
kobietobójstwu i przemocy wobec kobiet oraz aktywnego zwalczania tych zjawisk;

ab) wprowadzenie strategicznego planu ekonomicznego i inwestycyjnego w celu 
poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w krajach przystępujących;

ac) zachęcanie krajów Bałkanów Zachodnich do podniesienia standardów praw 
pracowniczych i socjalnych, do wspierania wzrostu i wdrażania dorobku 
społecznego UE; 

ad) przeciwdziałanie drenażowi mózgów poprzez konkretne środki, takie jak 
promowanie reform edukacyjnych wysokiej jakości i sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz tworzenie możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi;

ae) intensyfikację pomocy dla krajów Bałkanów Zachodnich w celu poprawy ich 
przepisów w zakresie środowiska i klimatu oraz zapewnienia im zdolności do ich 
wdrożenia zgodnie ze standardami UE;

af) wezwanie władz do podjęcia pilnych działań w zakresie monitorowania i 
ograniczania zanieczyszczenia powietrza i wody oraz zapobiegania takiemu 
zanieczyszczeniu;

ag) włączenie krajów przystępujących w proces tworzenia Europejskiego Zielonego 
Ładu i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;

ah) włączenie krajów Bałkanów Zachodnich w sieć TEN-T z myślą o zapewnieniu 
wysokiej jakości i bezpiecznych usług transportowych oraz o poprawie łączności w 
regionie, a także między tym regionem a UE;

ai) kontynuowanie wdrażania agendy cyfrowej dla Bałkanów Zachodnich w celu 
zapewnienia obywatelom korzyści płynących z transformacji cyfrowej;

aj) ustanowienie regionalnej strefy bez roamingu i dalsze obniżanie opłat za 
komunikację z UE;

ak) uznanie trudności, z jakimi borykają się kraje Bałkanów Zachodnich w związku z 
zarządzaniem przepływami migracyjnymi i uchodźczymi, a także znacznych 
wysiłków podjętych przez kraje regionu w celu zapewnienia schronienia i pomocy 
humanitarnej, przede wszystkim przy wsparciu UE; wdrożenie porozumień 
zawartych między krajami Bałkanów Zachodnich a Europejską Agencją Straży 
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Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);

al) poprawę spójności, skuteczności i przejrzystości finansowania przez Unię działań 
zewnętrznych;

am) zapewnienie odpowiedniego, sprawiedliwego i zorientowanego na wyniki 
finansowania przedakcesyjnego, które odpowiada potrzebom beneficjentów w 
zakresie transformacji oraz pomaga im wywiązać się z zobowiązań wynikających z 
przystąpienia do UE;

an) uniknięcie cięć w finansowaniu IPA, które mogłyby spowolnić reformy związane z 
UE i ograniczyć strategiczny wpływ Unii w regionie;

ao) dopilnowanie, by IPA III opierał się na priorytetach politycznych mających 
bezpośredni wpływ na życie obywateli oraz by finansowanie przedakcesyjne było 
przyznawane w sposób przejrzysty, proporcjonalny i niedyskryminujący;

ap) wzmocnienie strategicznego informowania o wartościach Unii i ogólnej widoczności 
wsparcia udzielanego przez UE w regionie;

aq) dopilnowanie, by podczas szczytu UE-Bałkany Zachodnie w 2020 r. dokonano 
oceny i ponownej analizy procesu rozszerzenia oraz nadano mu nową dynamikę, a 
także by zapewniono nowy impuls dla transformacji krajów przystępujących;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządom i parlamentom krajów 
przystępujących.


