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Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια (2008/2200(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Κοπεγχάγης της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993,

– έχοντας υπόψη της δήλωση που διατυπώθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών 
Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης, στις 21 Ιουνίου 2003,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2006, με τίτλο «Η 
πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ: εδραίωση της σταθερότητας και προώθηση 
της ευημερίας» (COM(2006)0027),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από 
τους υπουργούς Εξωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ και από τους υπουργούς 
Εξωτερικών των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στο Σάλτσμπουργκ, στις 11 Μαρτίου 
2006,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της  Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 14ης 
Δεκεμβρίου 2007 και της 19ης-20ής Ιουνίου 2008, καθώς και τη δήλωση για τα Δυτικά 
Βαλκάνια που προσαρτάται στα συμπεράσματα, και τα συμπεράσματα των Συμβουλίων 
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 10ης Δεκεμβρίου 2007, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2008, και της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 με τίτλο «Δυτικά 
Βαλκάνια: ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής» (COM(2008)0127),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Brdo: Νέα εστίαση στα Δυτικά Βαλκάνια, που εκδόθηκε
από την Προεδρία της ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2008, για να τονιστεί η ανάγκη να δοθεί νέα 
ώθηση στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης και στη δήλωση του Σάλτσμπουργκ,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση και τις εκθέσεις προόδου 
ανά χώρα του Νοεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις αναπτυξιακές 
προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τις εμπορικές και 
οικονομικές σχέσεις με τα δυτικά Βαλκάνια2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0639.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0005.



– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0212/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αδιαμφισβήτητα αποτελούν τμήμα της 
Ευρώπης, και ότι το μέλλον όλων των χωρών της περιοχής έγκειται στην πλήρη ένταξή 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ και τα σχετιζόμενα με αυτή 
οφέλη είναι ο πρωταρχικός παράγοντας εγγύησης της σταθερότητας και κινητήριος 
μοχλός των μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μιας περιοχής της 
Ευρώπης που στο μακρινό και πρόσφατο παρελθόν βίωσε τον πόλεμο, την εθνοκάθαρση 
και τον απολυταρχισμό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κληρονομιά των πολέμων της δεκαετίας του 1990 εξακολουθεί
να συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην εδραίωση διαρκούς ασφάλειας και πολιτικής 
σταθερότητας στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό θέτει νέες και 
μοναδικές προκλήσεις για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) που 
έχει στη διάθεσή της η Ένωση, στο πλαίσιο συνολικής προσέγγισης προσαρμοσμένης 
στις ανάγκες των κοινωνιών που εξέρχονται από συγκρούσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι περιφερειακοί εταίροι της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν 
ανεπίλυτα ζητήματα με τους γείτονές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων έχουν συμφωνήσει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και η 
περιφερειακή συνεργασία παραμένουν βασικοί παράγοντες για την προώθηση της 
ένταξης στην ΕΕ,

1. επισημαίνει ότι η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητά της να λειτουργεί ως 
παράγοντας σταθερότητας και κινητήριος μοχλός της μεταρρύθμισης στα Δυτικά 
Βαλκάνια εξαρτάται από την αξιοπιστία της δέσμευσής της να επιτρέψει στα κράτη 
εκείνα της περιφέρειας που πληρούν απόλυτα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης να γίνουν 
πλήρη μέλη της ΕΕ· τονίζει συνεπώς ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
εμμείνουν στη δέσμευσή τους για μελλοντική διεύρυνση που θα περιλαμβάνει τα Δυτικά 
Βαλκάνια·

2. επισημαίνει την ανάγκη οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να οικειοποιηθούν την 
επαναπροσέγγισή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι η διαδικασία της 
ολοκλήρωσης πρέπει να προωθείται εκ των έσω και ότι η επιτυχής ένταξη εξαρτάται από 
την ύπαρξη μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, έναν χαμηλό βαθμό διαφθοράς και μια 
γενική μετάβαση σε οικονομίες και κοινωνίες βασισμένες στη γνώση·

3. επισημαίνει ότι, εν αναμονή της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι 
ισχύουσες συνθήκες θα εξακολουθούν τυπικά να επιτρέπουν τις απαιτούμενες θεσμικές 
προσαρμογές για περαιτέρω διευρύνσεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι η επικύρωση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας έχει κρίσιμη σημασία· 

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να καθυστερούν αδικαιολόγητα την προετοιμασία 
της γνωμοδότησης της Επιτροπής όσον αφορά τις δυνητικά υποψήφιες χώρες που έχουν 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης, και προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ασχοληθούν με τις πρόσφατες και επικείμενες αιτήσεις προσχώρησης το ταχύτερο 



δυνατόν·

5. τονίζει ότι η διαδικασία προσχώρησης πρέπει να βασίζεται σε δίκαιη και αυστηρή 
εφαρμογή της αρχής του καθορισμού προϋποθέσεων σύμφωνα με την οποία κάθε χώρα 
κρίνεται μόνο από την ικανότητά της να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, τους όρους 
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και όλα τα κριτήρια αναφοράς που έχουν 
οριστεί για κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, και, κατά συνέπεια, η διαδικασία 
προσχώρησης δεν πρέπει να επιβραδυνθεί ή να ανασταλεί για τις χώρες που έχουν 
ανταποκριθεί στις τεθείσες απαιτήσεις·

6. επισημαίνει ότι η διαδικασία προσχώρησης πρέπει να διατηρήσει σαφή περιφερειακή 
προοπτική, και ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αποτραπεί η κατάσταση 
κατά την οποία οι διαφορές στον ρυθμό ολοκλήρωσης θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία νέων φραγμών στην περιοχή, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία 
απελευθέρωσης των θεωρήσεων· υποστηρίζει τον ρόλο του Συμβουλίου Περιφερειακής 
Συνεργασίας στην οικειοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας και την ανάδειξή του σε 
βασικό συνομιλητή της ΕΕ σε όλα τα θέματα περιφερειακής συνεργασίας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη· 

7. ζητεί από τα κοινοβούλια των κρατών μελών να δώσουν τη συγκατάθεσή τους πάραυτα 
για τις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης οι οποίες ευρίσκονται στη διαδικασία
επικύρωσης·

8. τονίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για 
την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στις εκκρεμείς διμερείς διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, και μεταξύ των ίδιων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και 
αποδοχής της αντίστοιχης πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς έχουν εξαιρετική 
σημασία για τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της σταθερότητας και της 
ασφάλειας· πιστεύει ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων και το άνοιγμα και το κλείσιμο μεμονωμένων διαπραγματευτικών 
κεφαλαίων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται ή να διακόπτεται λόγω ζητημάτων που 
άπτονται διμερών διαφορών και ότι, για το λόγο αυτό, οι χώρες θα πρέπει να 
συμφωνήσουν για διαδικασίες που θα αποσκοπούν στην επίλυση διμερών προβλημάτων 
πριν από την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

9. επισημαίνει, εν προκειμένω, την απόφαση ορισμένων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να 
υποβάλουν καταγγελίες ή να ζητήσουν συμβουλευτικές γνώμες από το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με διμερείς διαφορές· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει 
να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συνδράμει και να διευκολύνει την ολοκληρωμένη 
και βιώσιμη ρύθμιση των εκκρεμών ζητημάτων·

10. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των 
εθνοτήτων και ο διαπολιτισμικός διάλογος προκειμένου να υπερκερασθούν τόσο τα βάρη
του παρελθόντος και οι εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής των 
Βαλκανίων· πιστεύει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και οι επαφές 
μεταξύ επικοινωνία των λαών (τόσο μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όσο και 
μεταξύ των χωρών εκείνων και της ΕΕ) παίζουν καθοριστικό ρόλο για την προώθηση της 
συμφιλίωσης, τη διευκόλυνση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση της 
ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των εθνοτήτων· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να 
επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή και να παράσχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σε 



πρωτοβουλίες υπέρ της συμφιλίωσης, της ανεκτικότητας και του διαλόγου μεταξύ 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, και να στηρίξει την εκτέλεση διεθνοτικών συμφωνιών· 

11. δηλώνει την πλήρη υποστήριξή του προς τις αποστολές της ΕΠΑΑ και τους ειδικούς 
εκπροσώπους της ΕΕ (ΕΕΕΕ) που βρίσκονται στην περιοχή, οι οποίοι έχουν ακόμη να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και στη διασφάλιση της 
προόδου στη διαδικασία οικοδόμησης λειτουργικών κρατών, ικανών να ανταποκριθούν
στα κριτήρια της Κοπεγχάγης· τονίζει ότι καμία αποστολή της ΕΠΑΑ και κανένα 
γραφείο ΕΕΕΕ δεν θα καταργηθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της εντολής τους·

12. υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου 
επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι το 2010, το οποίο θα καταστήσει δυνατό τον 
συντονισμό των επιχορηγήσεων και των δανείων που παρέχονται από την Επιτροπή, από 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και από μεμονωμένες χώρες δωρητές· επικροτεί 
τον μηχανισμό χρηματοδότησης για έργα υποδομής και τονίζει ότι τα έργα που υπάγονται 
σε αυτόν στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας καθώς και στον 
κοινωνικό τομέα, πρέπει να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν με σαφή περιφερειακή 
προοπτική· τονίζει την ανάγκη στενότερου συντονισμού προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα και αποδοτικότητα της βοήθειας 
στα Δυτικά Βαλκάνια· πιστεύει ότι οι συντονισμένοι αυτοί μηχανισμοί 
δανείων/επιχορηγήσεων πρέπει να έχουν ως βασικούς αποδέκτες τις δυνητικές υποψήφιες 
χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους από τα πέντε σκέλη του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας1· τονίζει τη σημασία της περιφερειακής 
συνεργασίας στον τομέα των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στα 
προενταξιακά κονδύλια·

13. υπενθυμίζει ότι η διαμάχη για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο μεταξύ της Ρωσίας και της
Ουκρανίας τον Ιανουάριο του 2009 προκάλεσε σοβαρές διακοπές στον ενεργειακό 
εφοδιασμό των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· ζητεί τη διαφοροποίηση των 
διαμετακομιστικών διαδρομών και καλύτερη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων στην 
περιοχή με τη βοήθεια χρηματοδότησης από την ΕΕ·

14. υπενθυμίζει ότι οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να 
στηρίξει τη δημιουργία κατάλληλου διατροπικού συστήματος μεταφορών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και 
στο εσωτερικό της εν λόγω περιοχής, προκειμένου να προωθηθεί η ελεύθερη και ταχεία 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και προσώπων, ειδικότερα με την κατασκευή του διαδρόμου 
VII·

15. επικροτεί τον νέο μηχανισμό χρηματοδότησης για την κοινωνία των πολιτών που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, και τον παρεπόμενο 
τριπλασιασμό της χρηματοδότησης που διατίθεται σε ΟΚΠ· παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την τοπική «οικειοποίηση» της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για τακτική διάδραση και διαβούλευση με τοπικές ΟΚΠ 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες τους κατά τα στάδια του 
σχεδιασμού και του προγραμματισμού της αρωγής δυνάμει του ΜΠΒ· παρακινεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία περιφερειακού φόρουμ συζητήσεων με τη 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση 

μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82).



συμμετοχή ΟΚΠ, ως μέσου για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στα προενταξιακά κονδύλια·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση των μικρού έως 
μεσαίου μεγέθους και εκτός αστικών κέντρων ΟΚΠ, παρέχοντας μεγαλύτερο μερίδιο 
χρηματοδοτικής βοήθειας στις εν λόγω οργανώσεις, διευκολύνοντας τις διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ, και αναθεωρώντας τους κανόνες 
και αυξάνοντας τη συγχρηματοδότηση έργων μικρών και μεσαίων ΟΚΠ·

17. τονίζει τη σημασία της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων του χώρου Σένγκεν 
για τους πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ως μέσου για την εξοικείωση των 
κατοίκων της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση· χαιρετίζει τον διάλογο για την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων και παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διεξαγάγουν τη διαδικασία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και με σαφώς 
καθορισμένα ορόσημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξωτερική παρακολούθηση και 
να αυξηθεί η δημόσια λογοδοσία σχετικά με τη διαδικασία·

18. επισημάνει ότι η πολύπλοκη διαδικασία χορήγησης θεώρησης, που επιτείνεται από την 
έλλειψη προσωπικού στα προξενεία και στις πρεσβείες της περιοχής, ενέχει τον κίνδυνο 
να προκαλέσει εχθρικά συναισθήματα στους λαούς της περιοχής έναντι της ΕΕ, σε μια 
χρονική περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητα της Ένωσης δίνει αδιαμφισβήτητα τη 
μεγαλύτερη ώθηση στις μεταρρυθμίσεις·

19. ενθαρρύνει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν ορισθεί στους μεμονωμένους οδικούς 
χάρτες, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η άρση του καθεστώτος θεώρησης 
διαβατηρίων για τη χώρα τους το συντομότερο δυνατόν· πιστεύει ότι η τήρηση αυτών 
των απαιτήσεων έχει ζωτική σημασία για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· είναι της άποψης, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΜΠΒ πρέπει να στηρίζει 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δικαιούχες χώρες για να τηρήσουν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων·

20. υποστηρίζει πλήρως την αύξηση της χρηματοδότησης και του αριθμού των υποτροφιών 
για σπουδές και έρευνα στην ΕΕ που προσφέρονται σε φοιτητές και ερευνητές των 
Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, προκειμένου να 
εξοικειωθούν οι λαοί και τα θεσμικά όργανα των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων με την 
ατζέντα της ΕΕ και να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικές δεξιότητες· παροτρύνει τις 
δικαιούχους χώρες να κάνουν όλες τις απαραίτητες κινήσεις, μεταξύ άλλων 
διαφημιστικές εκστρατείες και εκστρατείες ενημέρωσης, ώστε οι πολίτες τους να 
επωφεληθούν πλήρως αυτών των ευκαιριών· καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να 
εντείνουν τα προπαρασκευαστικά διοικητικά μέτρα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα 
κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα δια βίου μάθησης·

21. τονίζει τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σημερινές βασισμένες στη 
γνώση οικονομίες· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν και να 
τονωθούν οι επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης·

22. υποστηρίζει πλήρως τη συμμετοχή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στα κοινοτικά 
προγράμματα και οργανισμούς· πιο συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η συμμετοχή τους στη 
Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και η σχεδιαζόμενη συμμετοχή τους στη 



Συνθήκη για την ίδρυση κοινότητας μεταφορών αποτελούν πρότυπα παραδείγματα της 
πλήρους ενσωμάτωσης των υποψηφίων και δυνητικά υποψηφίων χωρών στις κοινοτικές 
δομές και της εναρμόνισης της νομοθεσίας τους με το κοινοτικό κεκτημένο σε πρώιμο 
στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης·

23. τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αειφόρου 
ανάπτυξης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· καλεί κατά συνέπεια, τις κυβερνήσεις
των Δυτικών Βαλκανίων να ασπασθούν τις αρχές και τους στόχους της Ενεργειακής 
Κοινότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ώστε να προωθήσουν ορθές περιβαλλοντικές 
πολιτικές και στρατηγικές, ιδιαίτερα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, σύμφωνα με 
τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και την πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του 
κλίματος·

24. στηρίζει τον διακοινοβουλευτικό διάλογο σε περιφερειακό επίπεδο και τονίζει τη 
σημασία της πλήρους συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του διαλόγου και της συνεργασίας με τα 
κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο 
χαρακτήρας των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προκειμένου να παράσχει λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα για τη διοργάνωση 
συζητήσεων και συνόδων εργασίας καλύτερα εστιασμένων και περισσότερο 
προσανατολισμένων στην πράξη·

25. τονίζει τη σημασία της καταβολής προσπαθειών για μείωση όλων των δασμολογικών και 
μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο τόσο εντός της περιφέρειας των Δυτικών 
Βαλκανίων όσο και μεταξύ της περιφέρειας και της ΕΕ, ως βασικής προτεραιότητας για 
την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης, της περιφερειακής ολοκλήρωσης και των 
επαφών μεταξύ των λαών· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Συμφωνίας Ελευθέρων 
Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) στην προώθηση της απελευθέρωσης του 
εμπορίου στην περιοχή και επικροτεί τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Επιτροπή 
στη γραμματεία της CEFTA·

26. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στην οικονομική 
και κοινωνική σταθεροποίηση της περιοχής· χαιρετίζει, συνεπώς, την πρόσφατη πρόταση 
της Επιτροπής για επέκταση του Ευρωπαϊκού της σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας για 
τα Δυτικά Βαλκάνια και την παροτρύνει να συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή και, 
εφόσον απαιτείται, να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή 
συνέχιση της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης·

27. απευθύνει έκκληση για συνέχιση των προσπαθειών από την πλευρά των μελών της 
CEFTA για μείωση όλων των μη δασμολογικών φραγμών και όλων των δασμών και των 
ποσοστώσεων για την εμπορία γεωργικών προϊόντων· καλεί τα μέλη της 
πανευρωμεσογειακής ομάδας να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίλυση των 
εκκρεμών ζητημάτων που δεν επιτρέπουν επί του παρόντος την επέκταση του 
συστήματος διαγώνιας πανευρωμεσογειακής σώρευσης στις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων·

28. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ενθάρρυνση της βαθύτερης ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο 



παγκόσμιο εμπορικό και οικονομικό σύστημα, ιδίως μέσω της πρόσβασης στον ΠΟΕ· 
υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου πρέπει να συμβαδίζει με την μείωση των 
ποσοστών της φτώχειας και της ανεργίας, την προαγωγή των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει δεόντως και έγκαιρα για έγκριση στο Κοινοβούλιο οιεσδήποτε νέες προτάσεις 
αποσκοπούν στην παροχή έκτακτης δημοσιονομικής βοήθειας στα κράτη των Δυτικών 
Βαλκανίων·

29. καλεί τα κράτη της περιοχής να δώσουν μεγάλη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς, δεδομένου ότι η διαφθορά εμποδίζει σημαντικά την κοινωνική πρόοδο· καλεί 
τα εν λόγω κράτη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καταπολεμήσουν το 
οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών·

30. απευθύνει έκκληση για συνέχιση της υποστήριξης της ΕΕ υπέρ των πρωτοβουλιών 
περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων 
(ΔΕΥ) και των προσπαθειών που αποσκοπούν στη νομική και δικαστική εναρμόνιση 
όπως μεταξύ άλλων η σύμβαση αστυνομικής συνεργασίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 
το Κέντρο επιβολής του νόμου στη νοτιοανατολική Ευρώπη (SELEC), και η 
συμβουλευτική ομάδα εισαγγελέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEPAG)· 
σημειώνει την τρέχουσα και σχεδιαζόμενη χρηματοδοτική βοήθεια προς το Δίκτυο 
εισαγγελέων στη νοτιοανατολική Ευρώπη (PROSECO) και υπέρ της σύστασης Κέντρων 
διεθνούς συντονισμού της επιβολής του νόμου (ILECU) και παροτρύνει την Επιτροπή να 
συντονίσει αυτά τα σχέδια με τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες·

31. παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τα έργα προτεραιότητας και να διασαφηνίσει 
τις απαιτήσεις που επιβάλλει στους διάφορους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς όσον 
αφορά τη διακρατική και διοργανική συνεργασία στον τομέα των ΔΕΥ· τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, στο 
πλαίσιο της στήριξης της ΕΕ για πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και να αυξηθεί η διαφάνεια στις δικαστικές 
διαδικασίες και στα εσωτερικά διοικητικά συστήματα·

32. ασκεί κριτική στις συνταγματικές ή/και νομοθετικές διατάξεις σε ισχύ σε όλες τις χώρες 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας που απαγορεύουν την έκδοση υπηκόων τους οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε άλλες χώρες της περιοχής, και στα νομικά εμπόδια που 
παρακωλύουν την παραπομπή σοβαρών ποινικών διαδικασιών από ένα δικαστήριο σε 
άλλο δικαστήριο της εν λόγω περιφέρειας· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
παροτρύνουν τις χώρες της περιφέρειας να λάβουν μέτρα για τη συντονισμένη άρση 
όλων αυτών των απαγορεύσεων και νομικών εμποδίων·

33. τονίζει ότι οι νομικές διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την έκδοση μπορούν να 
δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την ατιμωρησία των ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των 
παραβιάσεων του δικαίου ή των εθίμων του πολέμου, του διεθνικού οργανωμένου 
εγκλήματος, του παρανόμου εμπορίου και της τρομοκρατίας, και ότι τέτοιου είδους 
διατάξεις είναι μία από τις βασικές αιτίες για την απορριπτέα αλλά παρόλα αυτά 
συνεχιζόμενη πρακτική της διεξαγωγής δικών ερήμην· υποστηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών εισαγγελέων να υπερβούν τα προαναφερόμενα νομικά εμπόδια μέσω 
ρεαλιστικών συμφωνιών συνεργασίας· επιδοκιμάζει το έργο του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία (ΟΑΣΕ) στην Ευρώπη όσον αφορά την προώθηση της 



αυξημένης συνεργασίας, και ενθαρρύνει τα κράτη της περιφέρειας να διευκολύνουν 
περισσότερο την αμοιβαία νομική βοήθεια και έκδοση, τηρώντας ταυτόχρονα τα πρότυπα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου·

34. τονίζει ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ), όσον αφορά τη σύλληψη και έκδοση των εναπομενόντων 
καταζητούμενων, τη διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων και την πλήρη συνεργασία πριν 
από και κατά τη διάρκεια της δίκης, είναι αναγκαία προϋπόθεση της διαδικασίας 
προσχώρησης· παρακινεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, από κοινού με το ΔΠΔΓ, τον 
ΟΑΣΕ και τις κυβερνήσεις της περιφέρειας, τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εθνικών δικαστικών αρχών 
που είναι αρμόδιες για την απόδοση ευθυνών για τα εγκλήματα πολέμου και άλλα 
μικρότερα εγκλήματα, και να διασφαλίσει ότι οι δίκες διεξάγονται κατά τρόπο 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, και σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες του διεθνούς 
δικαίου·

35. επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και των δομών για 
την προώθηση της κατάργησης των αποκλεισμών και τη μείωση των διεθνοτικών 
εντάσεων· καλεί, κατά συνέπεια, τις κυβερνήσεις των Δυτικών Βαλκανίων να 
βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας τα δικαιώματα του 
πολίτη και τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα ως θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες 
στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και να θέσουν τέλος στο διαχωρισμό στα σχολεία· 
επισημαίνει ότι η διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια στα Δυτικά 
Βαλκάνια πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη έρευνα και να αντικατοπτρίζει τις 
διαφορετικές απόψεις των διάφορων εθνικών και εθνοτικών ομάδων της περιοχής, 
προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμα αποτελέσματα όσον αφορά την προώθηση της 
συμφιλίωσης και τη βελτίωση των διεθνοτικών σχέσεων· στηρίζει απόλυτα 
πρωτοβουλίες, όπως το σχέδιο κοινής ιστορίας του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη 
Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τη συγγραφή και τη διάδοση κοινού 
διδακτικού υλικού ιστορίας, το οποίο θα αφηγείται τη βαλκανική ιστορία από πολλές 
απόψεις, και καλεί τα αρμόδια υπουργεία, τις εκπαιδευτικές αρχές και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της περιοχής να στηρίξουν τη χρήση του κοινού διδακτικού υλικού ιστορίας· 
καλεί την Επιτροπή να υποστηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρηματοδοτικά και 
πολιτικά·

36. επισημαίνει τη σημασία του αποτελεσματικού πλαισίου για την ενίσχυση, την προστασία 
και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων σε μια 
περιοχή πολυεθνικού χαρακτήρα, η οποία έχει γνωρίσει γενικευμένη και συστηματική, 
εθνοτικά υποκινούμενη, βία στο παρελθόν· καλεί τις κυβερνήσεις της περιφέρειας να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νόμοι στους τομείς των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τηρούνται πιστά στην 
πράξη και ότι αναλαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες όταν παραβιάζονται οι εν λόγω 
νόμοι· απευθύνει έκκληση για περαιτέρω προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ένταξης των μειονοτήτων και της κατάστασης των 
μειονεκτουσών μειονοτικών ομάδων (κυρίως των Ρομά) χρηματοδοτούνται και 
υλοποιούνται δεόντως·

37. τονίζει την ανάγκη κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων που προωθούν την 
ισότητα των φύλων και ενισχύουν τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία ως εγγύηση του 
δημοκρατικού πνεύματος και της προσήλωσης στις ευρωπαϊκές αξίες·



38. επισημαίνει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες από την πλευρά των 
κυβερνήσεων της περιφέρειας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη επιστροφή των 
προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, μεταξύ άλλων και η 
επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων και η επιστροφή των προσωρινά κατειλημμένων 
κατοικιών, σύμφωνα με τη δήλωση του Σαράγιεβο όπως διατυπώθηκε στην περιφερειακή 
υπουργική διάσκεψη για την επιστροφή των προσφύγων στις 31 Ιανουαρίου 2005· 
παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση ώστε οι κυβερνήσεις της 
περιφέρειας να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν προγράμματα πρόσβασης σε στέγη και 
κοινωνικές υπηρεσίες για τους επαναπατριζόμενους και να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των μειονοτικών πληθυσμών που 
επιστρέφουν στις εστίες τους· είναι της άποψης ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει ήδη να 
εφαρμόζονται όταν οι εν λόγω χώρες προσεγγίσουν το στάδιο του καθεστώτος 
υποψήφιας χώρας και θα πρέπει να υλοποιηθούν με αποφασιστικότητα και να 
ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας·

39. εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και για τη διαπλοκή επιχειρηματικών και πολιτικών 
συμφερόντων, καθώς και συμφερόντων των μέσων ενημέρωσης, και για το κλίμα 
εκφοβισμού και παρενόχλησης σε βάρος δημοσιογράφων που διενεργούν έρευνες· καλεί 
τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων να σέβονται απόλυτα τα δικαιώματα των 
δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ως νόμιμης εξουσίας σε ένα 
δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις 
και στα κοινοβούλια της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, του 
Κοσσυφοπεδίου, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του 
Μαυροβουνίου και της Σερβίας, στον προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ, στον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, στον πρόεδρο της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, στη γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και στη γραμματεία της 
Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης.


