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Euroopan parlamentin päätöslauselma Albaniaa koskevasta vuoden 2013 
edistymiskertomuksesta
(2013/2879(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston 
kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista 
liittymistä Euroopan unioniin,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2013 järjestettyjä Albanian vaaleja seuranneen 
kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan alustavat havainnot ja päätelmät,

– ottaa huomioon aiheesta laajentuminen: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut 
22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman1 ja 13. joulukuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman Albaniasta2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että edistys uudistusohjelmassa ja komission vuoden 2010 lausunnossa mainituissa 
12 tärkeimmässä painopisteessä on ollut tyydyttävää;  ottaa huomioon, että haasteita on 
yhä ja että niihin vastaaminen on edellytyksenä etenemiselle kohti EU-jäsenyyttä;

B. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 parlamenttivaalien asianmukainen sujuminen ja 
rauhanomainen vallanvaihto ovat vaikuttaneet myönteisesti maan demokratisoitumiseen ja 
parantaneet sen kuvaa maailmalla;

C. ottaa huomioon, että EU-jäsenyysprosessista on tullut liikkeellepaneva voima uudistusten 
jatkamiselle Albaniassa ja että kansalaisten tuki EU-jäsenyydelle on yhä huomattavan 
suurta;

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin romanivähemmistön, oikeuksia olisi yhä 
parannettava;

E. katsoo, että yhteiskunnalliset uudistukset ovat yhtä tärkeitä kuin poliittiset ja oikeudelliset 
reformit; ottaa huomioon, että Albania pyrkii parantamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
ja tarvitsee siihen unionin voimakasta tukea;

F. ottaa huomioon, että laajentumispolitiikan on säilyttävä uskottavana ja saavutukset 
uudistuksissa on palkittava; ottaa huomioon, että ehdokasvaltion asema on Albanian 
ulottuvilla, sillä maa on saavuttanut konkreettisia tuloksia keskeisillä uudistettavilla aloilla 
ja saavuttaa niitä edelleen;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0453.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0508.
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Yleistä

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta vallanvaihdosta; katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää 
käydä poliittista vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen edellytyksenä;

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan unioniin tulee olla aidosti kansallinen pyrkimys ja 
kaikkien poliittisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke;

3. panee merkille uudistusohjelman toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan edistyksen ja 
suhtautuu luottavaisesti Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja sitoutumiseen 
lisäedistykseen tiellä kohti EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten uudistustoimien 
toteuttamisesta, joita ovat esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen tarkistaminen, 
virkamieslain hyväksyminen sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin tehdyt muutokset;

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian jatkuvan sitoutumisen EU-integraatioon sekä maan 
uudenaikaistamiseen ja lisäuudistusten toteuttamiseen; kehottaa Albaniaa toimimaan 
tuloksellisesti komission vuoden 2010 lausunnon keskeisten painopisteiden mukaisesti, 
erityisesti oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen sekä korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnan alalla, myös saavuttamalla kestäviä tuloksia täytäntöönpanossa;

5. kehottaa neuvostoa tunnustamaan saavutetun edistyksen myöntämällä Albanialle 
ehdokasvaltion asema;

Poliittiset kriteerit

6. kehottaa lisäponnistuksiin oikeuslaitoksen, myös korkean tuomioistuinneuvoston 
itsenäisyyden, vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden ja tehokkuuden vahvistamiseksi; 
kehottaa viranomaisia parantamaan oikeussuojan saatavuutta kaikille sitä tarvitseville 
myös valtion oikeusapukomission valistuskampanjoilla ja perustamalla paikallisia 
oikeusaputoimistoja; kehottaa viranomaisia vahvistamaan ihmisoikeusrakenteiden, kuten 
oikeusasiamiehen ja syrjinnän vastaisen valtuutetun, itsenäisyyttä, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

7. panee tyytyväisenä merkille sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla tasoilla, ja 
painottaa, että on tehostettava poliittista sitoutumista, vahvistettava institutionaalisia 
valmiuksia ja parannettava instituutioiden koordinointia; kehottaa viranomaisia 
selkeyttämään sisäisen tarkastuksen ja korruption torjunnan osaston roolia ja kehittämään 
sen valmiuksia sisäisen tarkastuksen mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, valvomaan korruption vastaisten strategioiden 
toteuttamista ja kehittämään edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja tuomioista, myös 
korkealla tasolla ilmenevissä korruptiotapauksissa; 

8. korostaa jälleen, että on toteutettava uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
sekä saatava selkeää näyttöä tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja tuomioissa kaikilla 
tasoilla;
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9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen välillä kehittyvää vuoropuhelua ja painottaa, 
että sitä on jatkettava ja että saavutukset on vakiinnutettava sekä demokratian ja 
ihmisoikeuksien alalla että lisäuudistuksia varten luotavassa lainsäädännöllisessä 
kehyksessä; 

10. panee tyytyväisenä merkille, että vähemmistöjen oikeudet toteutuvat yleisesti; pyytää 
toimivaltaisia viranomaisia parantamaan edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman toimintasuunnitelman toteuttamista romanien 
osallisuuden parantamiseksi ja tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien 
syrjinnän torjumista koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun muassa rangaistuksia 
vihapuheesta ja saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, vaikka 
tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee pluralismi ja monipuolisuus; vaatii turvaamaan 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja riippumattomuuden viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden omistamista ja rahoitusta koskevan avoimuuden 
varmistamiseksi;

12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta koskevan strategian ja toimintasuunnitelman 
toteuttamisen varmistamiseksi, sillä se on yksi talouskehityksen kulmakivistä;

Sosioekonomiset uudistukset

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia ratkaisemaan päättäväisesti heikon lainvalvonnan ja 
veronkannon ja suuren harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki haittaavat maan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja työllisyyden edistämiseksi;

14. kehottaa hallitusta varmistamaan työlainsäädännön noudattamisen sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla sekä parantamaan kolmikantaisia työmarkkinaneuvotteluita ay-
liikkeen aseman parantamiseksi ja laajemman tuen saamiseksi uudistuslainsäädännön 
toteuttamiselle;

15. painottaa, että erityishuomiota olisi kiinnitettävä lasten oikeuksien suojeluun, ja kehottaa 
investoimaan varhaisvaiheen oppimiseen syrjäytymisen estämiseksi erityisesti 
vähäosaisten yhteisöjen lasten keskuudessa ja kohdennettuihin toimiin, joilla turvataan 
lastenhoito, ravitsemus ja perheiden tukeminen, jotta estetään köyhyyden siirtyminen 
sukupolvesta toiseen; painottaa, että on välittömästi parannettava lasten tilannetta 
oikeudenkäynneissä parhaiden eurooppalaisten käytäntöjen mukaisesti;

Alueellinen yhteistyö

16. panee tyytyväisenä merkille Albanian vakauttavan roolin Länsi-Balkanilla erityisesti 
suhteissa niihin naapurivaltioihin, joissa asuu suuria albaanivähemmistöjä, ja sen 
panoksen uskonnollisen sopusoinnun luomisessa;
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17. panee tyytyväisenä merkille, että uusi hallitus on sanoutunut irti kansallismielisestä 
puheesta, ja painottaa Albanian keskeistä roolia hyvien naapuruussuhteiden edistämisessä 
Länsi-Balkanilla; kannustaa Albaniaa jatkamaan rakentavalla linjallaan alueella;

°
°      °

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Albanian hallitukselle ja parlamentille.


