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Euroopa Parlamendi resolutsioon Albaania 2013. aasta eduaruande kohta
(2013/2879(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete 
kohta,

– võttes arvesse 23. juunil 2013. aastal Albaaniat külastanud rahvusvahelise 
valimisvaatlusmissiooni esialgseid tulemusi ja järeldusi,

– võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni laienemise kohta: 
poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid1 ning 13. detsembri 2012. 
aasta resolutsiooni Albaania kohta2, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et reformi tegevuskava ja komisjoni 2010. aasta arvamuses toodud 12 
prioriteedi alal tehtud kindlad edusammud on rahuldavad; arvestades, et ikka veel esineb 
probleeme ning nendega tuleb tegeleda, et liikuda edasi ELi liikmeks saamise suunas;

B. arvestades, et 2013. aasta juuni parlamendivalimiste nõuetekohane läbiviimine ja 
rahumeelne võimu üleminek on avaldanud positiivset mõju riigi demokratiseerimisele ja 
parandanud selle rahvusvahelist mainet; 

C. arvestades, et ELiga ühinemise protsess on saanud Albaanias reformide jätkamise 
peamiseks tõukejõuks ja kodanike toetus ELiga ühinemisele on jätkuvalt väga kõrge;

D. arvestades, et tuleks veelgi rohkem edendada vähemuste, eelkõige roma vähemuse õigusi; 

E. arvestades, et sotsiaalsed reformid on sama tähtsad kui poliitilised ja õigusreformid; 
arvestades, et Albaania püüab suurendada sotsiaalse ühtekuuluvuse taset ja vajab ELilt 
selleks tugevat toetust;

F. arvestades, et laienemispoliitika peab jääma usaldusväärseks ja reformide vallas 
saavutatut tuleks premeerida; arvestades, et Albaanial on kandidaatriigi staatus 
käeulatuses, sest ta on peamistes reformivaldkondades saavutanud konkreetseid tulemusi 
ja saavutab neid ka edaspidi;

Üldised kaalutlused

1. avaldab kõigile poliitilistele jõududele hiljutiste parlamendivalimiste nõuetekohase 
läbiviimise ja võimu sujuva üleminemise eest tunnustust; peab ülitähtsaks kõigi osapoolte 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0453.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0508.
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vahelise tõelise poliitilise dialoogi ja koostöö edendamist ning edu saavutamiseks vajalike 
kompromisside leidmist; 

2. rõhutab, et Euroopa Liiduga integreerumine peab olema tõeline kogu riiki hõlmav 
pingutus ning sellesse tuleb kaasata kõik poliitilised jõud ja kodanikuühiskond; 

3. märgib reformikava alal tehtud paljutõotavaid edusamme ja väljendab usku Albaania 
võimalusse, suutlikkusse ja tahtesse liikuda edasi Euroopa suunas; avaldab tunnustust 
peamiste reformimeetmete vastuvõtmise eest, nt parlamendi kodukorra läbivaatamine, 
avaliku teenistuse seaduse vastuvõtmine ja ülemkohtu seaduse muudatused; 

4. väljendab heameelt jätkuvate pingutuste üle ELiga integreerumisel ning riigi 
moderniseerimise ja edasiste reformide elluviimise üle; kutsub Albaaniat üles jätkama 
komisjoni 2010. aasta arvamuses esitatud prioriteetide alal tulemuste saavutamist, 
eelkõige seoses õigusriigi põhimõtete järgimise, korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse ja paremate tulemustega rakendamises;

5. palub nõukogul tunnustada Albaania edu ja anda talle kandidaatriigi staatus;

Poliitilised kriteeriumid

6. nõuab, et kohtusüsteemi, sh ülemkohtu sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja tõhususe 
parandamiseks tehtaks edasisi pingutusi; nõuab tungivalt, et ametivõimud parandaksid 
õigussüsteemile juurdepääsu kõigile abivajajatele, milleks õigusabi riiklik komisjon peaks 
ka viima läbi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja tuleks luua kavandatud õigusabi 
kohalikud asutused; kutsub ametivõime tugevdama inimõigustega tegelevate struktuuride, 
nt ombudsman ja diskrimineerimise vastase kaitse volinik, sõltumatust, tõhusust ja 
mõjusust;

7. väljendab heameelt korruptsioonivastasele võitlusele pühendumise üle kõigil tasanditel ja 
rõhutab vajadust tugevdada poliitilisi kohustusi, edendada institutsioonilist suutlikkust ja 
parandada institutsioonide vahelist kooskõlastatust; kutsub ametivõime üles selgitama 
sisekontrolli ja korruptsioonivastase võitluse osakonna rolli ja edendama sisekontrolli 
mehhanismide alast suutlikkust, andma ühistele uurimisrühmadele piisavaid ressursse, 
jälgima korruptsioonivastaste strateegiate rakendamist ja saavutama uurimises, 
kohtulikule vastutusele võtmises ja kohtuotsuste tegemises paremaid tulemusi (sh 
kõrgetasemelise korruptsiooni juhtumite puhul); 

8. rõhutab veel kord vajadust viia ellu organiseeritud kuritegevuse vastased reformid ja 
tagada uurimises, kohtulikule vastutusele võtmises ja kohtuotsuste tegemises paremad 
tulemused kõigil tasandeil; 

9. peab hinnatavaks kodanikuühiskonna ja valitsuse vahelist arenevat dialoogi ja rõhutab 
vajadust seda ülal hoida ja tugevdada selle saavutusi nii demokraatia ja inimõiguste kui ka 
uute reformide jaoks õigusraamistiku loomise vallas; 

10. peab tervitatavaks asjaolu, et vähemuste õigusi üldiselt austatakse; palub pädevatel 
ametivõimudel veelgi parandada kõigi riigis elavate vähemuste kaasamise ja sallivuse 
õhkkonda; nõuab sellega seoses romade kaasamise aastakümne tegevuskava kiiremat 
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rakendamist, et tugevdada romade kaasamist ja vaadata läbi õigusaktid homo-, bi- ja 
transseksuaalide diskrimineerimise vastase võitluse kohta, sh karistused vihkamist 
õhutavate avalduste kohta, ja saavutada konkreetseid tulemusi; 

11. on eriti mures avaliku meedia poliitilise mõju pärast, kuigi meediakeskkond on pluralistlik 
ja mitmekesine; nõuab meedia pluralismi tagamist ja reguleerivate asutuste sõltumatust, et 
edendada sõnavabadust ning tagada läbipaistvus meedia omandisuhetes ja selle 
rahastamises; 

12. nõuab suuremaid pingutusi omandiõigust käsitleva strateegia ja tegevuskava tulemusliku 
rakendamise tagamiseks, kuna omandiõigus on üks majanduse arengu alustalasid;

Sotsiaal-majanduslik mõju

13. palub pädevatel asutustel otsustavalt tegeleda puuduliku seaduste täitmise ja maksude 
kogumisega ning ulatusliku varimajandusega, mis kõik takistavad riigi sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja majanduslikke väljavaateid; ergutab uut valitsust rakendama tööhõive 
edendamise meetmeid ja õigusakte;

14. nõuab tungivalt, et valitsus tagaks tööõiguse austamise nii era- kui ka avalikus sektoris ja 
parandaks kolmepoolset sotsiaaldialoogi nii ametiühingute rolli tugevdamiseks kui ka 
reformidega seotud õigusaktide rakendamise toetamiseks; 

15. rõhutab, et eritähelepanu tuleks pöörata laste õiguste kaitsele, ja nõuab investeerimist 
varasesse õppesse, eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade laste puhul, et vältida 
nende tõrjumist, ning sihtotstarbelisi meetmeid laste eest hoolitsemise, nende toitumise ja 
perede toetamise tagamiseks, et ära hoida vaesuse edasikandumine ühelt põlvkonnalt 
teisele; rõhutab vajadust otsekohe parandada alaealiste olukorda kohtumenetlustes 
vastavalt Euroopa headele tavadele;

Piirkondlik koostöö

16. väljendab heameelt Albaania stabiliseeriva rolli üle Lääne-Balkanil, eelkõige tema suhete 
üle nende naaberriikidega, kus elab suur albaanlaste vähemus, ja selle panuse üle usulisse 
kooskõlla; 

17. peab tervitatavaks asjaolu, et valitsus on mõistnud hukka natsionalistlike vaadete 
levitamise, ja rõhutab Albaania keskset rolli Lääne-Balkani riikide hulgas heanaaberlike 
suhete edendamisel; julgustab Albaaniat oma konstruktiivset piirkondlikku hoiakut 
jätkama;

°
°      °

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning Albaania valitsusele ja parlamendile.


