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PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Balcanii de Vest, în 
perspectiva summitului din 2020
(2019/2210(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018, concluziile 
Consiliului din 18 iunie 2019 și concluziile Consiliului European din 17-18 octombrie 
2019 privind amânarea deciziilor referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu 
Macedonia de Nord și Albania,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la 
deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania1,

– având în vedere Acordul final privind soluționarea diferențelor, astfel cum se descrie în 
Rezoluțiile 817 (1993) și 845 (1993) ale Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite, încetarea Acordului interimar din 1995 și instituirea la 17 iunie 2018 a 
unui parteneriat strategic între Grecia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 
cunoscut și ca Acordul de la Prespa,

– având în vedere Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 
referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)2,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 februarie 2020 intitulată „Consolidarea 
procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de 
Vest” [COM(2020)0057],

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 privind politica de extindere a 
UE [COM(2019)0260],

– având în vedere comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” 
[COM(2018)0065],

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 intitulată „Strategia de 
extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014” [COM(2013)0700],

– având în vedere declarația finală a Reuniunii la nivel înalt de la Zagreb din 24 
noiembrie 2000,

– având în vedere Declarația de la Sofia în urma reuniunii la nivel înalt UE-Balcanii de 

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0050.
2 Texte adoptate, P8_TA(2019)0299.
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Vest din 17 mai 2018 și Agenda priorităților de la Sofia, anexată,

– având în vedere concluziile președinției Consiliului European de la Salonic din 19-20 
iunie 2003 privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale 
Uniunii Europene,

– având în vedere Procesul de la Berlin lansat la 28 august 2014,

– având în vedere consensul reînnoit privind extinderea, convenit în cadrul reuniunii 
Consiliului European din decembrie 2006 și sprijinit ulterior în concluziile Consiliului 
European din iunie 2019,

– având în vedere Strategia globală a UE din 2016, conform căreia o politică de extindere 
credibilă constituie o investiție strategică în securitatea și prosperitatea Europei și a 
contribuit deja în mare măsură la instaurarea păcii în zonele care, anterior, au fost 
devastate de război,

– având în vedere Rezoluția Comitetului Economic și Social European din 31 octombrie 
2019 intitulată „Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu 
Albania: trebuie apărate credibilitatea și interesele geostrategice ale UE”,

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European adoptată în urma 
summitului președinților parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest, convocat de 
Președintele Parlamentului European și de președinții parlamentelor din Balcanii de 
Vest,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la 
poziția Parlamentului European față de Conferința privind viitorul Europei3,

– având în vedere articolul 118 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru comerț internațional,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0000/2020),

A. întrucât extinderea este una dintre cele mai de succes politici ale UE și cel mai eficient 
instrument de politică externă care contribuie la lărgirea zonei de democrație, pace și 
prosperitate în întreaga Europă;

B. întrucât procesul de extindere este o parte esențială a integrării europene;

C. întrucât perspectiva aderării la UE a impulsionat în mod fundamental implementarea 
unor reforme în țările din Balcanii de Vest;

D. întrucât Parlamentul European s-a angajat să își intensifice activitățile de sprijinire a 
democrației în regiune și să ajute țările din Balcanii de Vest pe toată perioada procesului 
de aderare, 

1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant 

3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0010.
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al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

a) să îmbunătățească procesul de aderare prin consolidarea valorilor fundamentale, 
stimularea transformării democratice și economice durabile și a convergenței sociale, 
precum și prin garantarea faptului că reforma internă a UE se desfășoară în paralel cu 
extinderea Uniunii;

b) să se asigure că metodologia consolidată permite îndeplinirea obiectivului final, și 
anume acela al unei veritabile apartenențe la UE, și că Uniunea stabilește norme și 
criterii clare și previzibile, pe care le aplică în mod consecvent, pentru a-și restabili 
astfel credibilitatea; 

c) să se asigure că gruparea unor domenii de politică îmbunătățește amploarea și 
calitatea reformelor, generând rezultate concrete pentru țările în curs de aderare și 
permițând, în același timp, desfășurarea de negocieri simultane cu privire la diferitele 
capitole;

d) să furnizeze criterii de aderare clare și coerente, să ofere sprijin pe toată durata 
procesului și să amelioreze modul în care progresele realizate sunt măsurate pentru 
ca fiecare țară candidată să fie evaluată pe baza meritelor proprii;

e) să faciliteze punerea în aplicare a metodologiei consolidate pentru țările în curs de 
aderare pentru care au fost deschise deja negocieri, în cazul în care acestea doresc să 
o adopte;

f) să mărească stimulentele politice acordate țărilor din Balcanii de Vest și să 
amelioreze coerența dintre procesul de extindere și evoluțiile politice din UE; 

g) să încurajeze participarea treptată la politicile și programele sectoriale ale UE încă 
dinainte de aderare, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar specific, pentru ca 
cetățenii să beneficieze de avantaje concrete și pentru a îmbunătăți asistența și 
prezența UE în aceste țări;

h) să faciliteze o colaborare mai strânsă în cadrul activităților Parlamentului European 
între membrii parlamentelor din țările care au inițiat negocieri;

i) să consolideze mecanismul de condiționalitate și caracterul reversibil al procesului 
de aderare prin aplicarea unor criterii obiective atunci când se decide suspendarea 
temporară sau definitivă a negocierilor; să se asigure că aceste proceduri sunt inițiate 
de Comisie în urma unei evaluări aprofundate și a unei propuneri din partea statelor 
membre sau a Parlamentului European;

j) să aibă în vedere introducerea votului cu majoritate calificată pentru chestiunile 
legate de aderare la UE și menținerea regulii unanimității în Consiliu numai pentru 
deschiderea și închiderea negocierilor de aderare;

k) să insiste asupra alinierii țărilor în curs de aderare la politica externă și de securitate 
comună a UE;

l) să implice reprezentanții țărilor în curs de aderare în conferința privind viitorul 
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Europei;

m) să recunoască efectele negative ale eșecului Consiliului European de a deschide 
negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord în 2019 și să recunoască 
faptul că deschiderea negocierilor de aderare ar restabili credibilitatea procesului de 
aderare, conform recomandării Parlamentului European;

n) să deschidă de îndată negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord; 

o) să liberalizeze vizele pentru Kosovo, întrucât criteriile au fost îndeplinite;

p) să se asigure că supremația democrației și statul de drept se află în centrul procesului 
de extindere prin deschiderea în primul rând și prin închiderea în ultimul rând a 
capitolelor referitoare la sistemul judiciar, corupție și crima organizată, precum și a 
celor privind respectarea drepturilor omului și a libertății mass-mediei;

q) să intensifice participarea pe teren a experților în statul de drept proveniți din statele 
membre și să îmbunătățească procesul de măsurare a progreselor realizate în acest 
domeniu;

r) să faciliteze eforturile depuse de țările din Balcanii de Vest pentru a depăși 
polarizarea politică și boicoturile parlamentare prelungite și pentru a întări controlul 
parlamentar;

s) să promoveze reforme electorale care să asigure alegeri libere, corecte și 
transparente, în conformitate cu standardele internaționale; să contribuie la 
programele Parlamentului European de sprijinire a democrației în regiune;

t) să întărească rolul societății civile ca actor indispensabil în procesul de consolidare a 
democrației;

u) să condamne campaniile de denigrare, amenințările și intimidările îndreptate 
împotriva jurnaliștilor și a mijloacelor de informare în masă, să insiste asupra 
anchetării și urmăririi penale a unor astfel de infracțiuni, asigurând, astfel, un mediu 
sigur pentru jurnaliști, și să rezolve, totodată, problemele legate de concentrare și de 
lipsă de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei;

v) să sprijine în mod activ consolidarea responsabilității și a guvernanței mass-mediei 
prin îmbunătățirea rezistenței la dezinformare și la campaniile mediatice 
perturbatoare;

w) să insiste asupra punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești în integralitatea lor, 
inclusiv a tuturor hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a curților 
constituționale;

x) să mărească angajamentul UE în ceea ce privește soluționarea problemelor bilaterale 
restante și să îndemne țările din Balcanii de Vest să se angajeze în favoarea 
reconcilierii și a adoptării unor soluții pașnice la conflictele de lungă durată;

y) să îndemne țările din Balcanii de Vest să își intensifice eforturile în ceea ce privește 
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urmărirea penală a crimelor de război și soluționarea cazurilor de persoane dispărute;

z) să promoveze și să sprijine în mod activ punerea în aplicare a politicilor de 
combatere a discriminării și să insiste asupra urmăririi penale a infracțiunilor 
motivate de ură; să încurajeze accelerarea progreselor în favoarea egalității de gen, a 
combaterii discriminării și a asigurării incluziunii sociale a minorităților etnice și 
religioase, a persoanelor cu dizabilități, a romilor și a persoanelor LGBTQI+ prin 
instituirea unor politici favorabile incluziunii, pentru a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor;

aa) să solicite consolidarea cadrului juridic pentru a preveni și combate în mod activ 
femicidul și violența împotriva femeilor;

ab) să conceapă un plan strategic economic și de investiții în vederea îmbunătățirii 
competitivității și dezvoltării durabile în țările în curs de aderare;

ac) să încurajeze țările din Balcanii de Vest să amelioreze standardele în materie de 
drepturi ale lucrătorilor și drepturi sociale, să promoveze creșterea economică și să 
pună în aplicare acquis-ul social al UE; 

ad) să abordeze problema exodului de creiere prin adoptarea de măsuri concrete, cum ar 
fi promovarea unor reforme educaționale de calitate și favorabile incluziunii și 
crearea de oportunități de muncă pentru tineri;

ae) să acorde mai multă asistență țărilor din Balcanii de Vest pentru ca acestea să își 
îmbunătățească legislația în materie de mediu și climă și pentru a le oferi 
posibilitatea de a pune în aplicare aceste legi conform normelor UE;

af) să solicite autorităților să ia măsuri urgente privind monitorizarea, atenuarea și 
prevenirea poluării aerului și a apei;

ag) să includă țările în curs de aderare în procesele aferente Pactului ecologic european și 
Fondului pentru o tranziție justă;

ah) să integreze țările din Balcanii de Vest în rețeaua TEN-T, oferind astfel servicii de 
transport de calitate și sigure și îmbunătățind conectivitatea atât în interiorul regiunii, 
cât și între regiune și UE;

ai) să continue să pună în aplicare agenda digitală pentru Balcanii de Vest pentru ca 
cetățenii să beneficieze de transformările digitale;

aj) să instituie o zonă regională fără tarife de roaming și să continue să reducă tarifele 
pentru serviciile de comunicare cu UE;

ak) să recunoască dificultățile cu care se confruntă țările din Balcanii de Vest în ceea ce 
privește gestionarea fluxurilor de migrație și de refugiați, precum și eforturile 
considerabile depuse de regiune pentru a oferi adăpost și ajutoare umanitare, în 
principal cu sprijinul UE; să pună în aplicare acordurile dintre țările din Balcanii de 
Vest și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);
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al) să amelioreze coerența, eficiența și transparența finanțării acordate de Uniune în 
domeniul acțiunii externe;

am) să asigure o asistență financiară pentru preaderare adecvată, echitabilă și axată pe 
rezultate, care să corespundă nevoilor de transformare ale beneficiarilor și care să îi 
ajute să își îndeplinească obligațiile impuse în vederea aderării la UE;

an) să evite reducerea finanțării IPA, susceptibilă să încetinească adoptarea reformelor 
necesare pentru aderarea la UE și să submineze influența strategică a Uniunii în 
regiune;

ao) să se asigure că IPA III răspunde unor priorități politice care au un impact direct 
asupra vieții cetățenilor, precum și că fondurile destinate preaderării sunt alocate în 
mod transparent, proporțional și nediscriminatoriu;

ap) să îmbunătățească comunicarea strategică în ceea ce privește transmiterea valorilor 
Uniunii, precum și vizibilitatea sprijinului acordat de UE în regiune;

aq) să se asigure că summitul UE-Balcanii de Vest din 2020 va evalua și reevalua 
procesul de extindere și îi va conferi un nou dinamism; de asemenea, summitul ar 
trebui să impulsioneze procesul de transformare a țărilor în curs de aderare;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor în curs de 
aderare.


