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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om  2013 års framstegsrapport om Albanien
(2013/2879(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki 
den 19 och 20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

– med beaktande av de preliminära iakttagelserna och slutsatserna från det internationella 
valobservatörsuppdraget i Albanien den 23 juni 2013,

– med beaktande av sina resolutioner av den 22 november 2012 om utvidgningspolitik, 
kriterier och EU:s strategiska intressen1 och den 13 december 2012 om Albanien2,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det har gjorts stadiga och tillfredsställande framsteg i fråga om reformagendan och de 
tolv viktiga områdena i kommissionens yttrande från 2010, men det kvarstår utmaningar 
som kräver ytterligare behandling på vägen mot ett EU-medlemskap.

B. Det välordnade parlamentsvalet i juni 2013 och det fredliga maktskiftet har haft en positiv 
inverkan på demokratiseringsprocessen i landet och bidragit till ett bättre internationellt 
anseende. 

C. Processen för EU-anslutning har blivit en drivande kraft för fortsatta reformer i Albanien, 
och medborgarnas stöd för en EU-anslutning är fortfarande mycket starkt.

D. Rättigheterna för minoriteter bör stärkas ytterligare, särskilt rättigheterna för den romska 
minoriteten. 

E. Sociala reformer är lika viktiga som politiska reformer och reformer av landets rättsväsen. 
Albanien strävar efter att öka den sociala sammanhållningen och behöver starkt stöd från 
EU för att göra detta.

F. Det är viktigt att utvidgningspolitiken förblir trovärdig och att resultat till följd av 
reformer belönas. Statusen som kandidatland är inom räckhåll för Albanien, med tanke på 
att landet har uppnått och fortsätter att uppnå påtagliga resultat på de viktiga 
reformområdena.

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet lovordar alla politiska krafter för att det senaste parlamentsvalet på det 
stora hela hölls under ordnade former samt för det smidiga maktskiftet. Det är mycket 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0453.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0508.
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viktigt att upprätthålla en verklig politisk dialog och samarbete mellan alla parter och att 
nå kompromisser som en nyckel till framsteg. 

2. Europaparlamentet understryker att processen för att integreras i Europeiska unionen 
förutsätter verkliga nationella ansträngningar som involverar alla politiska krafter och det 
civila samhället. 

3. Europaparlamentet noterar de uppmuntrande framstegen i fråga om reformagendan och 
uttrycker sitt förtroende för Albaniens potential, förmåga och engagemang när det gäller 
ytterligare framsteg på vägen mot ett EU-medlemskap. Parlamentet lovordar de 
reformåtgärder som vidtagits, till exempel översynen av parlamentets arbetsordning, 
antagandet av lagen om offentlig anställning och ändringarna av lagen om landets högsta 
domstol. 

4. Europaparlamentet välkomnar det fortsatta engagemanget för EU-integrationen, landets 
modernisering och ytterligare reformer. Albanien uppmanas att eftersträva ytterligare 
resultat med avseende på de viktiga områdena i kommissionens yttrande från 2010, i 
synnerhet när det gäller respekten för rättsstatsprincipen och kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, även genom att uppnå hållbara resultat i fråga om genomförande.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet att erkänna de framsteg som gjorts genom att ge 
Albanien kandidatlandsstatus.

Politiska kriterier

6. Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att stärka rättsväsendets oberoende, 
ansvarsskyldighet, opartiskhet och effektivitet, även vad gäller justitiekanslerämbetet, och 
uppmanar med eftertryck myndigheterna att förbättra tillgången till rättslig prövning för 
alla som behöver det, även med hjälp av informationskampanjer från statens 
rättshjälpskommissions sida och inrättande av de planerade lokala rättshjälpskontoren. 
Myndigheterna uppmanas att stärka oberoendet, effektiviteten och ändamålsenligheten 
hos de olika människorättsstrukturerna, till exempel ombudsmannen och kommissionären 
för skydd mot diskriminering.

7. Europaparlamentet välkomnar åtagandet att bekämpa korruption på alla nivåer och 
betonar behovet att stärka det politiska engagemanget, öka den institutionella kapaciteten 
och förbättra den institutionella samordningen. Myndigheterna uppmanas att klargöra den 
roll som avdelningen med ansvar för internkontroll och åtgärder mot korruption spelar och 
att stärka kapaciteten när det gäller mekanismerna för internkontroll, ge gemensamma 
utredningsenheter tillräckliga resurser, övervaka genomförandet av strategier mot 
korruption och fortsätta att eftersträva resultat i fråga om utredningar, åtal och fällande 
domar, även i fall som rör korruption på hög nivå. 

8. Europaparlamentet betonar på nytt behovet av såväl ytterligare reformer inom ramen för 
kampen mot organiserad brottslighet som påtagliga resultat i fråga om utredningar, åtal 
och fällande domar på alla nivåer. 

9. Europaparlamentet välkomnar den progressiva dialogen mellan det civila samhället och 
regeringen och betonar behovet att upprätthålla den och befästa de uppnådda resultaten. 
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Detta gäller såväl området för demokrati och mänskliga rättigheter som åtgärder för att 
utforma lagstiftningsramar inför nya reformer. 

10. Europaparlamentet välkomnar att minoriteternas rättigheter i allmänhet respekteras, men 
uppmanar de behöriga myndigheterna att ytterligare förbättra klimatet för integration och 
tolerans vad gäller landets alla minoriteter. I detta avseende efterlyser parlamentet ett 
påskyndat genomförande av handlingsplanen för Decenniet för romsk integration för att 
stärka den romska integrationen samt en översyn av lagstiftningen om diskriminering av 
homosexuella, bisexuella och transpersoner. Översynen bör inbegripa påföljder för 
hatpropaganda, och det är viktigt att resultat uppnås i samband med detta.

11. Samtidigt som medieklimatet präglas av pluralism och mångfald uttrycker 
Europaparlamentet sin oro över det politiska inflytande som utövas, inte minst gentemot 
de offentliga medierna. Parlamentet efterlyser garantier för mediepluralism och oberoende 
tillsynsmyndigheter i syfte att ytterligare stärka yttrandefriheten och säkerställa insynen i 
medieägandet och mediernas finansiering.

12. Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att garantera ett effektivt 
genomförande av strategin och handlingsplanen för äganderätten, eftersom detta utgör en 
av hörnstenarna i den ekonomiska utvecklingen.

Socioekonomiska reformer

13. Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att vidta kraftfulla åtgärder mot 
bristerna på områdena brottsbekämpning och skatteuppbörd och mot den omfattande 
informella ekonomin. Alla dessa faktorer hindrar den sociala sammanhållningen och 
undergräver de ekonomiska utsikterna. Den nya regeringen uppmuntras att genomdriva 
åtgärder och lagstiftning som främjar sysselsättning.

14. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck regeringen att garantera respekten för 
arbetsrätten, i både den privata och den offentliga sektorn, och förbättra trepartssamtalen 
inom den sociala dialogen för att såväl stärka fackföreningarnas roll som uppnå ett bredare 
stöd för genomförande av reformlagstiftning. 

15. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt skyddet av barns 
rättigheter, och efterlyser investeringar i tidigt lärande, särskilt för barn från 
marginaliserade grupper, för att förhindra utanförskap, samt riktade åtgärder för att 
garantera barnomsorg, näringstillförsel och familjestöd så att fattigdom inte överförs från 
generation till generation. Det är viktigt att omedelbart förbättra situationen för 
minderåriga i rättsliga förfaranden, i enlighet med bästa metoder inom EU.

Regionalt samarbete

16. Europaparlamentet välkomnar Albaniens stabiliserande roll på västra Balkan, särskilt 
inom ramen för landets förbindelser med de grannländer som har stora albanska 
minoriteter, samt dess bidrag till harmonin mellan religioner. 

17. Europaparlamentet välkomnar att den nya regeringen motsatt sig det nationalistiska 
klimatet, och betonar den centrala roll som Albanien spelar när det gäller att främja goda 
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grannförbindelser på västra Balkan. Albanien uppmuntras att stå fast vid sin konstruktiva 
regionala inställning.

°
°      °

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till Albaniens regering och parlament.


