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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu pred samitom v roku 2020
(2019/2210(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2018, na závery Rady z 18. júna 2019 
a na závery Európskej rady zo 17. – 18. októbra 2019 o odložení rozhodnutí o začatí 
prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2019 o začatí prístupových rokovaní so 
Severným Macedónskom a s Albánskom1,

– so zreteľom na Konečnú dohodu o urovnaní nezhôd opísaných v rezolúciách 
Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 817 (1993) a č. 845 (1993), 
ukončenie dočasnej dohody z roku 1995 a vytvorenie strategického partnerstva medzi 
Gréckom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko zo 17. júna 2018, známu 
tiež ako Dohoda z Prespy,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA 
III)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2020 s názvom Posilnenie procesu 
pristúpenia – Dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre krajiny západného Balkánu 
(COM(2020)0057),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o politike rozširovania EÚ z 29. mája 2019 
(COM(2019)0260),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná 
perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto 
oblasti (COM(2018)0065),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. októbra 2013 s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 (COM(2013)0700),

– so zreteľom na záverečné vyhlásenie zo samitu v Záhrebe z 24. novembra 2000,

– so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a 
na agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne, ktoré sa 
konalo 19. a 20. júna 2003 a týkalo sa vyhliadok krajín západného Balkánu na 

1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0050.
2 Prijaté texty, P8_TA(2019)0299.
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pristúpenie k Európskej únii,

– so zreteľom na berlínsky proces, ktorý sa začal 28. augusta 2014,

– so zreteľom na obnovený konsenzus týkajúci sa rozširovania, ktorý Európska rada 
schválila v decembri 2006 a následne potvrdila vo svojich záveroch z júna 2019;

– so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ z roku 2016, v ktorej sa uvádza, že dôveryhodná 
politika rozširovania predstavuje strategickú investíciu do bezpečnosti a prosperity 
Európy a vo veľkej miere už prispela k mieru v oblastiach, v ktorých predtým vyčíňala 
vojna,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. októbra 
2019 s názvom Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s 
Albánskom: dôveryhodnosť EÚ a geostrategické záujmy by sa mali zachovať,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a samitu predsedov 
parlamentov krajín západného Balkánu, ktorý zvolal predseda Európskeho parlamentu 
spolu s vedením parlamentov krajín západného Balkánu,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2020 o pozícii 
Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy3,

– so zreteľom na článok 118 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2020),

A. keďže rozširovanie bolo jednou z najúspešnejších politík EÚ a najúčinnejším nástrojom 
zahraničnej politiky, ktorý prispieva k rozširovaniu oblasti, v ktorej vládne demokracia, 
mier a prosperita, a to v celej Európe;

B. keďže proces rozširovania je neoddeliteľnou súčasťou európskej integrácie;

C. keďže vyhliadky na členstvo v EÚ sú zásadným stimulom pre reformy v krajinách 
západného Balkánu;

D. keďže Európsky parlament je odhodlaný zintenzívniť svoje činnosti na podporu 
demokracie v regióne a pomáhať krajinám západného Balkánu v procese pristúpenia k 
EÚ; 

1. odporúča Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

a) zlepšiť prístupový proces tak, že sa zabezpečí, aby sa ním posilnili základné hodnoty 
a dosiahla udržateľná demokratická a hospodárska transformácia a sociálna 
konvergencia, a aby vnútorná reforma EÚ a jej rozšírenie prebiehali súbežne;

3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0010.
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b) zabezpečiť, aby sa plnohodnotné členstvo v EÚ podľa lepšej metodiky považovalo 
za konečný cieľ a aby EÚ stanovila jasné a predvídateľné pravidlá a kritériá a 
dôsledne ich uplatňovala, a tým obnovila svoju dôveryhodnosť; 

c) zabezpečiť, aby zoskupenie oblastí politík posilnilo hĺbku a kvalitu reforiem, 
prinieslo konkrétne výsledky v pristupujúcich krajinách a zároveň umožnilo súbežné 
rokovania o rôznych kapitolách;

d) poskytnúť jasné a jednotné prístupové kritériá, ako aj nepretržitú podporu počas 
celého procesu a zlepšiť meranie pokroku, pričom sa zabezpečí, aby sa každá 
pristupujúca krajina posudzovala na základe vlastných zásluh;

e) uľahčiť vykonávanie lepšej metodiky v prípade prístupových krajín, s ktorými sa už 
vedú rokovania, ak sa rozhodnú pre pristúpenie;

f) zvýšiť politické stimuly pre krajiny západného Balkánu a zlepšiť súlad medzi 
procesom rozširovania a politickým vývojom v EÚ; 

g) podnecovať postupné zapájanie do odvetvových politík a programov EÚ pred 
pristúpením, a to aj prostredníctvom cielenej finančnej podpory, s cieľom poskytnúť 
občanom hmatateľné výhody a zlepšiť pomoc a prítomnosť EÚ v týchto krajinách;

h) umožniť väčšie zapojenie poslancov z krajín, s ktorými sa vedú rokovania, do práce 
Európskeho parlamentu;

i) posilniť mechanizmus podmienenosti a reverzibilitu prístupového procesu 
uplatňovaním objektívnych kritérií  pri rozhodovaní o tom, či sa rokovania majú 
pozastaviť alebo prerušiť; zabezpečiť, aby Komisia iniciovala tieto postupy po 
dôkladnom vyhodnotení a na základe návrhu členských štátov alebo Európskeho 
parlamentu;

j) zvážiť zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou o otázkach pristúpenia k EÚ a 
zachovanie pravidla jednomyseľnosti v Rade len pri začatí a ukončení prístupových 
rokovaní;

k) trvať na tom, aby pristupujúce krajiny zaistili súlad so spoločnou zahraničnou a 
bezpečnostnou politikou EÚ;

l) zapojiť zástupcov pristupujúcich krajín do Konferencie o budúcnosti Európy;

m) uznať negatívne následky toho, že Európska rada nezačala v roku 2019 prístupové 
rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom, a vziať na vedomie, že 
začatie prístupových rokovaní by obnovilo dôveryhodnosť prístupového procesu, ako 
odporučil Európsky parlament;

n) okamžite začať prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom; 

o) zaviesť liberalizáciu vízového režimu s Kosovom, pretože boli splnené referenčné 
kritériá;

p) zaistiť, aby prvoradosť demokracie a zásad právneho štátu stála opäť v centre 
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procesu rozširovania, tým, že sa ako prvé otvoria a ako posledné uzatvoria kapitoly 
týkajúce sa súdnictva, korupcie a organizovanej trestnej činnosti, ako aj kapitoly 
týkajúce sa dodržiavania ľudských práv a slobody médií;

q) zvýšiť zapojenie odborníkov na právny štát z členských štátov na mieste a zlepšiť 
meranie pokroku v tejto oblasti;

r) napomáhať úsilie vo všetkých krajinách západného Balkánu o prekonanie politickej 
polarizácie a dlhotrvajúcich parlamentných bojkotov a posilniť parlamentný dohľad;

s) podporiť reformy volebného systému, ktoré zabezpečia slobodné, spravodlivé a 
transparentné voľby v súlade s medzinárodnými normami; prispievať k programom 
Európskeho parlamentu na podporu demokracie v tomto regióne;

t) posilniť úlohu občianskej spoločnosti ako nenahraditeľného aktéra v procese 
upevňovania demokracie;

u) odsúdiť očierňujúce kampane, vyhrážky a zastrašovanie novinárov a médií a trvať na 
vyšetrení a trestnom stíhaní takýchto trestných činov, a tak prispieť k vytvoreniu 
prostredia bezpečného pre novinárov, a zároveň riešiť otázky koncentrácie a 
nedostatočnej transparentnosti vlastníctva médií;

v) aktívne podporovať posilňovanie zodpovednosti a riadenia médií, zlepšovať 
odolnosť voči dezinformáciám a mediálnym kampaniam s rušivými účinkami;

w) trvať na úplnom vykonávaní súdnych rozhodnutí vrátane všetkých rozhodnutí 
Európskeho súdu pre ľudské práva a ústavných súdov;

x) zvýšiť angažovanosť EÚ pri riešení otvorených bilaterálnych záležitostí a naliehať na 
krajiny západného Balkánu, aby sa zaviazali k zmiereniu a mierovému riešeniu 
dlhodobých sporov;

y) naliehať na krajiny západného Balkánu, aby vyvíjali väčšie úsilie pri stíhaní 
vojnových zločinov a pri riešení prípadov nezvestných osôb;

z) presadzovať a aktívne podporovať vykonávanie antidiskriminačných politík a trvať 
na stíhaní trestných činov z nenávisti; nabádať na rýchlejší pokrok v oblasti rodovej 
rovnosti a v boji proti diskriminácii, ako aj pri zabezpečovaní sociálneho začlenenia 
etnických a náboženských menšín, osôb so zdravotným postihnutím, Rómov a 
LGBTQI+ osôb prostredníctvom vytvorenia inkluzívnych politík na ochranu 
základných práv občanov;

aa) vyzvať na posilnenie právneho rámca s cieľom predchádzať vraždeniu žien a násiliu 
páchanému na ženách a aktívne proti nemu bojovať;

ab) zaviesť strategický hospodársky a investičný plán s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj v pristupujúcich krajinách;

ac) podnecovať krajiny západného Balkánu, aby zvýšili úroveň predpisov v oblasti 
pracovných a sociálnych práv, podporovali rast a uplatňovali sociálne acquis EÚ; 
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ad) riešiť problém úniku mozgov prostredníctvom konkrétnych opatrení, ako je podpora 
kvalitných a inkluzívnych vzdelávacích reforiem a vytváranie pracovných príležitostí 
pre mladých ľudí;

ae) zintenzívniť pomoc krajinám západného Balkánu s cieľom zlepšiť ich právne 
predpisy v oblasti životného prostredia a klímy a zabezpečiť, aby mali kapacitu na 
ich vykonávanie v súlade s normami EÚ;

af) vyzvať orgány, aby prijali naliehavé opatrenia týkajúce sa monitorovania, 
zmierňovania a prevencie znečisťovania ovzdušia a vody;

ag) začleniť pristupujúce krajiny do postupov týkajúcich sa európskeho ekologického 
dohovoru a Fondu na spravodlivú transformáciu;

ah) začleniť krajiny západného Balkánu do siete TEN-T, poskytovať kvalitné a bezpečné 
dopravné služby a zlepšiť prepojenosť v rámci regiónu, ako aj medzi regiónom a EÚ;

ai) pokračovať vo vykonávaní Digitálnej agendy pre západný Balkán, aby digitálna 
transformácia priniesla občanom výhody;

aj) vytvoriť regionálnu zónu bez roamingu a ešte viac znížiť sadzby za komunikáciu 
s EÚ;

ak) uznať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú krajiny západného Balkánu pri riadení 
migračných a utečeneckých tokov, a značné úsilie, ktoré región vynaložil na 
poskytovanie prístrešia a dodávok humanitárnej pomoci, najmä s podporou EÚ; 
vykonávať dohody medzi krajinami západného Balkánu a Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex);

al) zlepšiť konzistentnosť, efektívnosť a transparentnosť financovania Únie v oblasti 
vonkajšej činnosti;

am) zabezpečiť primerané a spravodlivé financovanie predvstupovej pomoci orientované 
na výsledky, ktoré zodpovedá transformačným potrebám príjemcov a pomáha im 
plniť si povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k EÚ;

an) zabrániť škrtom vo financovaní nástroja IPA, ktoré by mohli spomaliť reformy 
súvisiace s EÚ a ohroziť strategický vplyv Únie v regióne;

ao) zabezpečiť, aby sa IPA III riadil politickými prioritami, ktoré majú priamy vplyv na 
životy občanov, a aby sa predvstupová pomoc prideľovala transparentným, 
primeraným a nediskriminačným spôsobom;

ap) posilniť strategickú komunikáciu o hodnotách Únie a celkovú viditeľnosť podpory 
EÚ v regióne;

aq) zabezpečiť, aby sa na samite EÚ – západný Balkán v roku 2020 posúdil, prehodnotil 
a oživil proces rozširovania a aby samit dal nový impulz transformácii prístupových 
krajín;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, podpredsedovi 
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Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a vládam a parlamentom pristupujúcich krajín.


