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Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin
(2013/0000(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 19. huhtikuuta 2013 tehdyn pääministereiden Ivica Dačićin ja Hashim 
Thaçin välisen ensimmäisen sopimuksen suhteiden normalisoinnin periaatteista sekä 
22. toukokuuta laaditun täytäntöönpanosuunnitelman tuloksena kymmenestä Serbian ja 
Kosovon välillä käydystä vuoropuhelusta,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2013 laaditun korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja 
komission yhteisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle Kosovon 
edistymisestä joulukuussa 2012 kokoontuneen neuvoston päätelmissä mainituissa asioissa 
pitäen silmällä mahdollista päätöstä vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien 
neuvottelujen aloittamisesta,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin 
päätös antaa lupa aloittaa neuvottelut unionin ja Kosovon välisestä vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksesta,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan unionin ja 
Kosovon välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevasta toteutettavuustutkimuksesta 
(COM(2012)0602),

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen komission 
valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Kosovon kanssa sen osallistumista unionin 
ohjelmiin koskevan puitesopimuksen tekemiseksi,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation 
käynnissä olevia toimia ja niihin liittyvää kehitystä käsittelevät pääsihteerin kertomukset, 
joista viimeisin 29. elokuuta 2013 päivätty kertomus koskee 23. huhtikuuta 2012 alkanutta 
ja 15. heinäkuuta 2012 päättynyttä ajanjaksoa,

– ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, 
EULEX Kosovo, 4. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 
2008/124/YUTP sellaisena kuin se on muutettuna 9. kesäkuuta 2009 hyväksytyllä 
neuvoston yhteisellä toiminnalla 2009/445/YUTP, 8. kesäkuuta 2010 annetulla neuvoston 
päätöksellä 2010/322/YUTP ja 5. kesäkuuta 2012 annetulla neuvoston päätöksellä 
2012/291/YUTP,

– ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2009, 14. joulukuuta 2010 ja 
5. joulukuuta 2011 pitämien kokousten päätelmät, joissa korostettiin ja vahvistettiin, että 
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Kosovon tulisi myös hyötyä mahdollisuudesta luopua viisumivelvoitteesta heti, kun kaikki 
ehdot on täytetty riippumatta jäsenvaltioiden kannasta Kosovon asemaan; ottaa huomioon 
viisumimenettelyä koskevan vuoropuhelun käynnistämisen tammikuussa 2012, 
viisumivapauteen tähtäävän toimintasuunnitelman esittelyn kesäkuussa 2012 ja 
8. helmikuuta 2013 laaditun komission ensimmäisen kertomuksen Kosovon edistymisestä 
viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä 
(COM(2013)0066 lopullinen),

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2012 aloitetun jäsennellyn vuoropuhelun 
oikeusvaltioperiaatteesta,

– ottaa huomioon Kosovon presidentin kanslian yhteydessä toimivan ja maaliskuussa 2012 
toimintansa aloittaneen Euroopan yhdentymisen kansallisen neuvoston, joka toimii 
korkean tason koordinointielimenä ja jonka tehtävänä on saavuttaa yksimielisyys 
yhdentymisestä Eurooppaan osallistavan ja puoluerajat ylittävän lähestymistavan avulla,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999), kansainvälisen 
tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon 
yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n 
yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman1, jossa hyväksyttiin 
lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon 
välistä vuoropuhelua,

– ottaa huomioon 28. ja 29. toukokuuta 2008, 6. ja 7. huhtikuuta 2009, 
22. ja 23. kesäkuuta 2010, 20. toukokuuta 2011 sekä 14. ja 15. maaliskuuta 2012 
pidettyjen Euroopan parlamentin ja Kosovon parlamentin välisten kokousten antamat 
yhteiset lausumat,

– ottaa huomion 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät 
haasteet" (COM(2013)0000),

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että pääministerien Hashim Thaçin ja Ivica Dačićin huhtikuussa 2013 tekemä 
historiallinen sopimus on merkittävä askel ja vahvistaa Kosovon viranomaisten vastuuta 
tämän sopimuksen vilpittömästä täytäntöönpanosta, suhteiden normalisoinnin jatkamisesta 
Serbian kanssa ja tarvittavien ehdotusten tekemisestä tiellä kohti yhdentymistä Euroopan 
unioniin,

B. ottaa huomioon, että 105 YK:n 193 jäsenvaltiosta ja 23 EU:n 28 jäsenvaltiosta on 
tunnustanut Kosovon itsenäisyyden,

C. ottaa huomioon, että kaikki EU:n jäsenvaltiot tukevat Kosovon EU-jäsenyysnäkymiä 
Länsi-Balkania koskevien EU:n sitoumusten mukaisesti sanotun rajoittamatta 

                                               
1 A/RES/64/298.
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jäsenvaltioiden kantaa Kosovon asemaan,

D. katsoo, että oikeusvaltion jatkuva heikkous viivästyttää demokratian kehittämistä ja 
haittaa taloutta heikentäen pitkän aikavälin kehitystä,

1. suhtautuu myönteisesti 19. huhtikuuta tehtyyn kahden pääministerin väliseen 
ensimmäiseen sopimukseen suhteiden normalisoinnin periaatteista sekä sopimukseen 
täytäntöönpanosuunnitelmasta ja korostaa sen täysimääräisen ja vilpittömän 
täytäntöönpanon merkitystä;

2. onnittelee korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa hänen tekemästään työstä Serbian ja 
Kosovon välisen vuoropuhelun edistämiseksi;

3. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2013 tekemään päätökseen 
hyväksyä vakaus- ja assosiaatiosopimusta koskevat neuvotteluvaltuudet, jotka 
mahdollistavat neuvottelujen aloittamisen sekä muodostavat vahvan kannustimen 
uudistuksille ja uusille mahdollisuuksille, joilla vahvistetaan Kosovon hyviä 
naapuruussuhteita;

4. korostaa, että 3. marraskuuta pidettävät paikallisvaalit ovat Serbian ja Kosovon välisten 
suhteiden normalisointiprosessin kannalta ratkaiseva testi; korostaa, että naisia on 
rohkaistava asettumaan ehdokkaiksi kunnanjohtajien ja kunnanvaltuuston vaaleissa 
sukupuolten tasapainon aikaansaamiseksi myös paikallishallinnossa; kehottaa Kosovon 
viranomaisia hyväksymään Venetsian komissiota kuullen mahdollisimman nopeasti uuden 
vaalilain, jotta vaalimenettelyistä tulee entistä avoimempia ja äänestämisestä 
yksinkertaisempaa;

5. suhtautuu myönteisesti televiestintää ja energiaa koskevaan sopimukseen ja pitää 
tärkeänä, että Kosovolle myönnetään mahdollisimman pian oma kansainvälinen 
suuntanumero;

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon välisen vuoropuhelun tuloksista on tiedotettava 
mahdollisimman avoimesti ja että on varmistettava Serbian ja Kosovon parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen täytäntöönpanoprosessiin; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että molemmat osapuolet ovat nimittäneet yhteyshenkilöt, ja kehottaa tukemaan 
kumpaakin niistä jatkuvasti;

7. korostaa Kosovon kansalaisten viisumivapauden merkitystä ja kehottaa Kosovon 
viranomaisia lisäämään ponnisteluja viisumivapauteen tähtäävässä 
toimintasuunnitelmassa vahvistettujen painopisteiden toteuttamiseksi ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan aiempaa suotuisammin Kosovon hallituksen 
ponnisteluihin;

8. kehottaa viittä jäljellä olevaa jäsenvaltiota tunnustamaan Kosovon; kehottaa kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita tekemään parhaansa omien ja Kosovon kansalaisten välisten taloudellisten, 
sosiaalisten ja poliittisten suhteiden helpottamiseksi; korostaa tarvetta toteuttaa aktiivisia 
toimia liittymistä valmistelevan tukivälineen täysimääräisen täytäntöönpanon 
mahdollistamiseksi ja myös parantamaan yhteistyötä EULEXin, Europolin ja Interpolin 
välillä sekä täydellisen tunnustamisen puuttuessa myös toteuttamaan käytännön toimia 
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Kosovon ottamiseksi mukaan molempien virastojen toimintaan;

9. suhtautuu myönteisesti Kosovon poliisin alueellisen valmiusyksikön perustamiseen 
pohjoisessa osana Kosovon yhdistyneen poliisivoimien rakentamisprosessia;

10. korostaa EULEXin puitteissa tehtyä tärkeää työtä oikeusvaltion vakiinnuttamiseksi 
Kosovon instituutioissa; kehottaa EULEXia lisäämään työnsä avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta;

11. kehottaa Kosovon viranomaisia edelleen kunnioittamaan EULEXin toimivaltuuksia ja sen 
toimeenpanovallan käyttöä; panee merkille Kosovon hallituksen kiinnostuksen ottaa 
vastuulleen EULEXin toiminnot; korostaa, että EULEXin läsnäolo on tärkeää, jotta 
voidaan tukea 19. huhtikuuta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa oikeusvaltion alalla; 
korostaa, että yli 250 tapausta on tällä hetkellä EULEXin tutkittavana, mukaan luettuina 
järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota, sotarikoksia ja muita vakavia syytöksiä koskevat 
tapaukset, joihin on sekaantunut myös kymmeniä poliittisten puolueiden virkailijoita; 
korostaa, että kaikenlaisen vastuiden siirron on tapahduttava asteittain, sen on perustuttava 
todelliseen edistykseen ja Kosovon kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava siihen;

12. tuomitsee voimakkaasti hyökkäyksen, jonka yhteydessä EULEXin virkailija sai surmansa 
19. syyskuuta lähellä Zveçanin/Zvečanin kuntaa, ja pyytää pikaisia tutkimuksia; kehottaa 
kaikkia osapuolia välttämään kaikkia toimia, jotka voivat synnyttää jännitteitä;

13. korostaa jälleen, että tarvitaan paikallistason vastuunottoa ja yhteistä vastuuta 
sovintoprosessista; katsoo, että Kosovon viranomaisten olisi toteutettava 
serbivähemmistöön lähentymistä edistäviä lisätoimia etenkin maan pohjoisosassa, jotta 
voidaan varmistaa laaja integroituminen yhteiskuntaan siten, että samalla noudatetaan 
täysimääräisesti perustuslaillista periaatetta, jonka mukaan serbeille tarjotaan kaikki 
viralliset palvelut heidän omalla kielellään; korostaa samalla täysin kaksikielisen 
koulutuksen merkitystä; kehottaa Kosovon serbejä ja heidän poliittisia edustajiaan 
käyttämään hyväksi kaikkia Kosovon perustuslain heille suomia mahdollisuuksia toimia 
rakentavasti politiikassa ja yhteiskunnassa erityisesti osallistumalla vastuullisesti tuleviin 
paikallisvaaleihin;

14. kehottaa Kosovon viranomaisia parantamaan oikeuslaitoksen tehokkuutta, vastuullisuutta 
ja puolueettomuutta ja kunnioittamaan sen riippumattomuutta; kehottaa viranomaisia 
vahvistamaan ennakoivasti oikeusvaltiota erityisesti käynnistämällä syytetoimet 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan myös omissa riveissään; on huolestunut 
merkittävän edistymisen puuttumisesta näillä aloilla ja erityisesti korkeasta 
järjestäytyneen rikollisuuden asteesta Pohjois-Kosovossa;

15. on edelleen huolestunut Kosovon rajallisista todistajansuojelun puitteista, jotka ovat 
erittäin tärkeitä korkean profiilin tapauksissa, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita tekemään 
entistä enemmän yhteistyötä todistajien mahdolliseen uudelleensijoittamiseen liittyvissä 
asioissa;

16. panee merkille, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat levinneet Kosovossa 
laajalle ja että ne ovat Kosovon demokraattisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kehityksen esteitä; katsoo, että alueellinen strategia ja tehostettu yhteistyö alueen kaikkien 
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maiden välillä ovat olennaisia, jotta näihin kysymyksiin, erityisesti naisten ja alaikäisten 
ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön, voidaan puuttua entistä tehokkaammin;

17. kannattaa sotarikoksia koskevien syytetoimien jatkamista kansallisella tasolla; pitää 
valitettavana, että vuonna 1999 käydyn Kosovon sodan seurauksena 1 869 henkilöä on 
edelleen kateissa; katsoo, että tähän asiaan on puututtava pikaisesti tärkeänä yhteisöjen 
välisen sovinnon edellytyksenä ja alueen rauhallisen tulevaisuuden vuoksi;

18. kehottaa sekä keskushallinnon että paikallisen tason instituutioita panemaan 
ihmisoikeuslainsäädännön tehokkaasti täytäntöön ja edistämään monietnisen yhteiskunnan 
edelleen kehittämistä;

19. on huolestunut, että syrjintä on edelleen vakava ongelma, ja kehottaa viranomaisia 
toteuttamaan syrjimättömyyttä koskevan perustuslaillisen periaatteen; korostaa, että 
tarvitaan kattava syrjinnän vastainen strategia ja että syrjinnän kieltävä laki on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön, jotta taataan kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus etnisestä 
alkuperästä, sukupuolesta, iästä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja 
sukupuoli-identiteetistä tai vammasta riippumatta;

20. korostaa vapaiden ja riippumattomien tiedotusvälineiden merkitystä;

21. panee merkille meneillään olevan valtion omaisuuden yksityistämisprosessin, joka koskee 
erityisesti Kosovon posti- ja televiestintäyhtiötä; kehottaa Kosovon viranomaisia 
toteuttamaan käytännön toimia, joilla lisätään tämän prosessin avoimuutta siten, että 
kaikkien sidosryhmien käyttöön annetaan ajoissa tietoja;

22. suhtautuu myönteisesti EU:n väliaikaiseen sitoumukseen antaa lisärahoitusta, jolla 
katetaan täysimääräisesti vanhan Kosovo A -voimalaitoksen purkamiskustannukset 
vuoteen 2017 saakka; ilmaisee huolensa suunnitelmista rakentaa Kosovoon uusi 
voimalaitos, joka käyttää paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa ja erittäin saastuttavaa 
ruskohiiltä, ja kehottaa tekemään tästä voimalaitoksesta täyden ympäristövaikutusten 
arvioinnin EU:n normien mukaisesti; kehottaa Kosovoa lisäksi työskentelemään 
uusiutuvan energian kehittämiseksi ja energialähteiden monipuolistamiseksi ja 
noudattamaan sitoumuksiaan, joiden mukaisesti energian kokonaiskulutuksesta 
25 prosenttia saadaan uusiutuvasta energiasta vuoteen 2020 mennessä, ja korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta kohdentaa entistä enemmän EU:n ja EBRD:n myöntämiä varoja 
energian säästämiseen, energiatehokkuuteen, alueellisiin energiamarkkinoihin 
integroitumiseen ja uusiutuvan energian hankkeisiin;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Kosovon hallitukselle ja parlamentille.


