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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Kosovoa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista
(2019/2172(INI))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon 
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. huhtikuuta 2016,

– ottaa huomioon Kosovoa koskevan eurooppalaisen uudistusohjelman, joka 
käynnistettiin 11. marraskuuta 2016 Pristinassa,

– ottaa huomion 19.–20. kesäkuuta 2003 Thessalonikissa pidetyn Eurooppa-neuvoston 
kokouksen puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 10. kesäkuuta 1999 antaman 
päätöslauselman 1244, Kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman 
neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen 
oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman 
päätöslauselman 64/298, jossa pantiin merkille Kansainvälisen tuomioistuimen 
lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon 
välistä vuoropuhelua,

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2013 tehdyn ensimmäisen sopimuksen Serbian ja 
Kosovon hallitusten välisten suhteiden normalisointia koskevista periaatteista ja 
25. elokuuta 2015 tehdyt sopimukset sekä käynnissä olevan EU:n tukeman 
vuoropuhelun suhteiden normalisoimiseksi,

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2020 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/792 
Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX 
Kosovo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta, jolla jatkettiin 
operaation kestoa 14. päivään kesäkuuta 2021 saakka,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin raportit YK:n väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation 
(UNMIK) toiminnasta,

– ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

– ottaa huomioon EU:n ja Kosovon parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 
yhteispuheenjohtajien Strasbourgissa 14. helmikuuta 2019 pidetyn parlamentaarisen 
vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan kuudennen kokouksen jälkeen antaman yhteisen 
julkilausuman,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon liittymisprosessin 
tehostamisesta ja uskottavasta mahdollisuudesta unionin jäsenyyteen Länsi-Balkanin 
maille (COM(2020)0057),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 
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tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Kosovo 2019 Report” (SWD(2019)216),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2020 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Kosovo 2020 Report” (SWD(2020)0356),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Länsi-Balkanin 
talous- ja investointisuunnitelma” (COM(2020)0641) ja 6. lokakuuta 2020 päivätyn 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Guidelines for the Implementation of the 
Green Agenda for the Western Balkans” (SWD (2020)0223),

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2020 annetun komission arvion Kosovon 
talousuudistusohjelmasta 2020-2022 (SWD(2020)0065) sekä neuvoston 19. toukokuuta 
2020 hyväksymät EU:n ja Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloutta ja 
rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät,

– ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin Kosovossa 
6. lokakuuta 2019 pidetyistä ennenaikaisista parlamenttivaaleista,

– ottaa huomioon 4. toukokuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 
luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei 
koske (Kosovo) (COM(2016)0277), ja Euroopan parlamentin 28. maaliskuuta 2019 
antaman lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa se vahvisti ensimmäisen käsittelyn 
kantansa1, jossa se hyväksyi komission ehdotuksen,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa maasta,

– ottaa huomioon neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 19. kesäkuuta 2020 
antamansa suosituksen Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen2,

– ottaa huomioon Berliinin prosessin yhteydessä 10. marraskuuta 2020 pidetyn EU:n ja 
Länsi-Balkanin huippukokouksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. toteaa, että kutakin laajentumismaata arvioidaan erikseen sen omien ansioiden 
perusteella ja että uudistusten nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

B. katsoo, että Kosovon on keskityttävä perustavalaatuisiin uudistuksiin, joilla korjataan 
rakenteellisia puutteita oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien, demokraattisten 
instituutioiden toiminnan ja julkishallinnon uudistuksen sekä taloudellisen kehityksen ja 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0319.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0168.
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kilpailukyvyn aloilla;

C. ottaa huomioon, että Kosovo kamppailee edelleen poliittisen epävakauden kanssa 
erityisesti 6. lokakuuta 2019 pidettyjen ennenaikaisten parlamenttivaalien jälkeen;

D. ottaa huomioon, että Kosovo on yhä ainoa Länsi-Balkanin maa, jonka kansalaiset 
tarvitsevat viisumin matkustaakseen Schengen-alueelle, vaikka kaikki viisumivapauden 
edellytykset on täytetty vuodesta 2018 lähtien;

E. katsoo, että Kosovon on tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumiseksi;

F. ottaa huomioon, että Kosovo on edistynyt oikeudellisen kehyksensä mukauttamisessa 
EU:n säännöstöön mutta sen on lisättävä ponnistelujaan ja resurssejaan, jotta se voi 
panna uudet lait ja säännöt tehokkaasti täytäntöön sitoutuneemmalla ja vakavammalla 
tavalla kaikilla politiikan aloilla;

G. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on ennennäkemätön rasite Kosovon 
terveydenhuolto-, talous- ja sosiaaliturvajärjestelmille;

H. ottaa huomioon, että EU on myöntänyt Länsi-Balkanin maille yli 3,3 miljardia euroa 
taloudellista tukea välittömän terveyskriisin ratkaisemiseksi ja covid-19-pandemian 
sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi alueella;

I. ottaa huomioon, että Kosovo saa tukea liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(IPA II), jonka suuntaa-antavat kokonaismäärärahat vuosiksi 2014–2020 ovat 
602,1 miljoonaa euroa;

1. suhtautuu myönteisesti Kosovon jatkuvaan sitoutumiseen edetä tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä sekä Kosovon väestön voimakkaaseen tukeen Euroopan yhdentymiselle;

2. pitää valitettavana rajallista edistymistä eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisessa 
ja kehottaa Kosovon viranomaisia ottamaan vastuun prosessista, osoittamaan suurempaa 
poliittista tahtoa ja parantamaan hallinnollisia valmiuksia EU:hun liittyvien uudistusten 
täytäntöönpanon tehostamiseksi;

3. on huolissaan EU-yhdentymisestä vastaavan ministeriön lakkauttamisesta ja kehottaa 
Kosovon hallitusta varmistamaan, että uudelle rakenteelle annetaan riittävä toimivalta ja 
vastuualueet yhdentymisprosessin asianmukaisen koordinoinnin varmistamiseksi;

4. pitää myönteisenä, että 6. lokakuuta 2019 pidetyt aikaistetut parlamenttivaalit sujuivat 
rauhallisesti ja hallitusti; korostaa, että on tärkeää puuttua kaikkiin EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskunnan havaitsemiin puutteisiin ja suosituksiin;

5. suhtautuu myönteisesti komission 26. elokuuta 2020 antamaan lausuntoon, jossa 
vahvistetaan komission arvio Kosovon kyvystä hyötyä viisumivapausjärjestelmästä, ja 
kehottaa neuvostoa pikaisesti hyväksymään Kosovon kansalaisia koskevan 
viisumivapauden;

6. kehottaa EU:n jäsenvaltioita osoittamaan jatkuvaa sitoutumista laajentumiseen ja 
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tehostamaan laajentumista koskevaa tiedottamista EU:n kansalaisille;

7. suhtautuu myönteisesti Kosovon hallituksen päätökseen poistaa Serbiasta ja Bosnia ja 
Hertsegovinasta tuotavien tuotteiden tuontitullit, mikä mahdollisti EU:n tukeman 
vuoropuhelun uudelleen aloittamisen;

8. panee merkille, että Kosovon ja Serbian välinen sopimus talouden normalisoinnista 
allekirjoitettiin Washingtonissa 4. syyskuuta; korostaa, että transatlanttinen yhteistyö on 
ratkaisevan tärkeä tekijä alueen vakauden kannalta;

9. on tyytyväinen edistymiseen oikeudellisen kehyksen mukauttamisessa 
oikeusvaltioperiaatteeseen; pitää kuitenkin valitettavana täytäntöönpanon heikkoa tasoa 
ja kehottaa Kosovon viranomaisia tehostamaan toimia lakien täytäntöönpanemiseksi 
kansalaistensa eduksi;

10. korostaa tarvetta tehostaa korruption torjuntaa ja ilmaisee vakavan huolensa Kosovon 
poliisin erityisen korruptiontorjuntaosaston lakkauttamisesta;

11. kehottaa Kosovoa parantamaan sääntelytoimenpiteitä, jotka koskevat varojen 
jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja takaisinperintää sekä lopullisia tuomioita 
tapauksissa, joissa on kyse korkean tason korruptiosta, järjestäytyneestä rikollisuudesta 
ja talousrikollisuudesta, rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta;

12. pitää myönteisenä, että on hyväksytty toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan 
ulkopuolista puuttumista oikeudenkäyntimenettelyihin, ja että julkaistujen lopullisten 
tuomioistuinten tuomioiden määrä on kasvanut; katsoo, että tarvitaan lisätoimia, jotta 
voidaan varmistaa oikeuslaitoksen suurempi riippumattomuus ja lopettaa asiaton 
puuttuminen korkean profiilin tapauksiin;

13. toistaa tukevansa erityisjaostojen ja erikoissyyttäjänviraston työtä; korostaa, että on 
tärkeää, että erityisjaostot voivat jatkaa työtään riippumattomasti ilman ulkopuolisten 
puuttumista asiaan;

14. muistuttaa, että virkamiesten ja julkisten yritysten korkean tason päätöksentekotehtäviin 
liittyvät valinnat ja nimitykset ovat edelleen erittäin huolestuttavia;

15. pitää myönteisenä, että kansalliskokouksen työskentelyn organisointia ja täysistuntojen 
hallinnointia on parannettu työjärjestyksen pohjalta; pitää kuitenkin valitettavana, että 
päätösvaltaisuus puuttuu usein, ja kehottaa kansalliskokousta ja hallitusta noudattamaan 
parhaita parlamentaarisia käytäntöjä;

16. panee merkille, että Kosovon oikeudellinen ja institutionaalinen kehys takaa yleisesti 
ottaen ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelun; korostaa, että sen 
täytäntöönpanossa on edelleen haasteita, jotka liittyvät erityisesti kielellisiin oikeuksiin;

17. kehottaa parantamaan vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, kuten romanien, 
aškaalien ja ”egyptiläisten”, sekä vammaisten henkilöiden suojelua ja osallistamista 
tarjoamalla heille asianmukaista terveydensuojelua ja sosiaalista suojelua ja hoitoa; 
kehottaa toteuttamaan lisätoimia syrjinnän ja romanivastaisuuden torjumiseksi;
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18. panee merkille, että yleisradioyhtiön rahoituksellista ja toimituksellista vapautta ei ole 
varmistettu; toistaa, että on taattava tiedotusvälineiden omistajuuden täysi avoimuus;

19. kehottaa parantamaan hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä ja 
lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista päätöksentekoon;

20. pitää myönteisenä edistymistä hlbti-henkilöiden oikeuksien suojelussa lainsäädännön ja 
politiikan tasolla; toteaa kuitenkin, että nykyinen syrjinnän vastainen kehys on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön, ja kehottaa tutkimaan asianmukaisesti hlbti-henkilöihin 
kohdistuneet viharikokset;

21. on tyytyväinen Kosovon kansalliskokouksen yksimieliseen päätökseen panna suoraan 
täytäntöön Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta;

22. kehottaa Kosovon viranomaisia lisäämään toimiaan sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi muun muassa asettamalla etusijalle sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja lisäämällä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, myös 
naisjärjestöjen, kanssa sekä luomalla ympäristön, joka edistää naisten parempaa 
edustusta päätöksentekoasemissa;

23. toistaa huolensa lähisuhdeväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuudesta; 
suhtautuu tältä osin myönteisesti rikoslain tarkistuksiin; panee kuitenkin merkille, että 
rikoksentekijöiden rankaisemattomuus on edelleen huolestuttavaa;

24. suhtautuu myönteisesti Kosovon pyrkimyksiin ylläpitää rakentavia naapuruussuhteita 
koko alueella ja mukautua ennakoivasti EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
(YUTP);

25. korostaa, että Serbian ja Kosovon suhteiden normalisointi on ensisijainen tavoite ja 
ennakkoedellytys EU:hun liittymiselle; kehottaa osallistumaan aktiivisesti ja 
rakentavasti EU:n mahdollistamaan vuoropuheluun, jota EU:n erityisedustaja johtaa ja 
jolla pyritään kattavaan ja oikeudellisesti sitovaan sopimukseen kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti; toistaa kehotuksensa edetä kaikkien jo tehtyjen sopimusten 
täysimääräisessä täytäntöönpanossa vilpittömässä mielessä ja oikea-aikaisesti;

26. panee merkille, että viisi jäsenvaltiota ei ole vielä tunnustanut Kosovoa, ja toistaa 
kehotuksensa tehdä niin; tähdentää, että tämä auttaisi Serbian ja Kosovon välisten 
suhteiden normalisointia;

27. kiittää Kosovon ja Serbian hyvää alueellista yhteistyötä covid-19-pandemian leviämisen 
torjunnassa, Mitrovican kaupunginjohtajien yhteistyö ja terveysministerien välinen 
viestintä mukaan luettuina;

28. vahvistaa tukensa entisen Jugoslavian alueella tehtyjä sotarikoksia ja muita vakavia 
ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamista 
koskevalle aloitteelle;

29. kehottaa tehostamaan toimia kadonneiden henkilöiden perheenjäsenten pyyntöjen 
käsittelemiseksi, sota-ajan arkistojen avaamiseksi ja tietojen paljastamiseksi henkilöistä, 
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jotka on edelleen merkitty kadonneiksi vuosien 1998–99 Kosovon sodassa;

30. toteaa, että Kosovon laajan epävirallisen talouden torjunta edellyttää vahvaa poliittista 
tukea, tehokasta täytäntöönpanoa ja tiivistä seurantaa, sillä se muodostaa vakavan 
esteen Kosovon yksityisen sektorin kehitykselle ja vaikuttaa valtion kykyyn tarjota 
laadukkaita julkisia palveluja;

31. korostaa tarvetta panna pikaisesti täytäntöön aktiivista työmarkkinapolitiikkaa heikossa 
asemassa olevien ryhmien työllisyyden lisäämiseksi, mukaan lukien ammattitaidon 
parantaminen ja työssä oppiminen;

32. korostaa tarvetta investoida digitalisointiin keinona minimoida digitaalinen kuilu ja 
varmistaa yhdenvertainen pääsy internetiin myös heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille ja maaseutualueille;

33. panee merkille, että pandemia koettelee terveydenhuoltojärjestelmää; kehottaa Kosovoa 
vahvistamaan terveydenhuoltoalaa, jotta kaikille kansalaisille voidaan tarjota 
asianmukaisia ja helposti saatavilla olevia perusterveydenhuoltopalveluja, erityisesti 
tarveperusteisten sosiaalietuuksien avulla ryhmille, joihin covid-19-kriisi on vaikuttanut 
eniten;

34. kehottaa viranomaisia varmistamaan, että ne noudattavat ilmastonsuojelua ja ympäristöä 
koskevia EU:n normeja ja poliittisia tavoitteita Pariisin sopimuksen sitoumuksia 
vastaavasti ja noudattaen pyrkimystä saavuttaa hiilineutraaliuden strateginen tavoite 
vuoteen 2050 mennessä osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja pyytää 
komissiota sisällyttämään Kosovon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan;

35. on erittäin huolissaan siitä, että valtaosa Kosovon energiasta on peräisin hiilivoimasta; 
kehottaa Kosovoa lisäämään energia-alan kestävyyttä monipuolistamalla 
energialähteitään, hajauttamalla tuotantoa ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin;

36. ilmaisee vakavan huolensa ilman pilaantumisesta johtuvien ennenaikaisten 
kuolemantapausten jatkuvasta suuresta määrästä; kehottaa Kosovon viranomaisia 
puuttumaan ilmansaasteisiin välittömästi ja luopumaan vaiheittain hiilestä;

37. kannustaa Kosovon viranomaisia antamaan enemmän painoarvoa 
ympäristölainsäädännön ja biologista monimuotoisuutta koskevien normien 
täytäntöönpanolle;

38. kehottaa Kosovoa toteuttamaan uskottavaa ja kestävää julkista liikennettä ja 
liikkuvuutta koskevaa politiikkaa pitkään jatkuneiden infrastruktuurin puutteiden 
korjaamiseksi, mukaan lukien säännölliset julkisen liikenteen yhteydet Pohjois-
Mitrovicaan;

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Kosovon presidentille, hallitukselle ja parlamentille.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti seuraa tiiviisti Kosovon yhteiskunnallista ja poliittista kehitystä ja esittää 
kertomuksensa sen jälkeen, kun Euroopan komissio on antanut Kosovoa koskevan 
edistymiskertomuksen. Edellisen, vuonna 2018 hyväksytyn mietinnön jälkeen Euroopan 
parlamentti palaa vuosittaisiin mietintöihin, mikä ei ollut mahdollista vuonna 2019 Euroopan 
parlamentin vaalien ja uuden komission muodostamisen vuoksi. 

Näiden kahden viime vuoden aikana EU:n ja Kosovon suhteiden tärkeimmät puitteet ja perusta 
eivät ole muuttuneet. Kosovo on edelleen sitoutunut etenemään kohti unionia, ja Euroopan 
unionin toimielimet, erityisesti Euroopan parlamentti, ovat sitoutuneet auttamaan Kosovoa 
saavuttamaan vakauden ja vaurauden. Olemme sitoutuneet tarjoamaan Kosovolle todellisen 
Eurooppa-perspektiivin. Kosovon kansainvälinen tunnustaminen ei ole kuitenkaan parantunut 
merkittävästi. Monet Kosovon sosiaalisista ja taloudellisista haasteista ovat pysyneet samoina. 
Valitettavasti emme Euroopan unionin puolelta kyenneet lunastamaan lupauksemme 
viisumivapaasta matkustamisesta Kosovon kansalaisille, vaikka komissio ja parlamentti ovat 
kahden viime vuoden aikana useaan otteeseen toistaneet tukensa. 

Tänä aikana Kosovon tilanne ja sen suhteet Euroopan unioniin ovat kuitenkin muuttuneet 
huomattavasti. Vuonna 2020 Belgradin ja Pristinan välinen vuoropuhelu sai uutta vauhtia, kun 
nimitettiin Euroopan unionin erityisedustaja Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua varten, 
mikä on merkittävä myönteinen edistysaskel alueen pitkän aikavälin vakauttamisen ja 
normalisoinnin kannalta. Vaikka neuvottelujen aloittaminen uudelleen sekä teknisellä että 
poliittisella tasolla on tärkeä askel, esittelijä pitää valitettavana, että Kosovon 
neuvotteluryhmässä ei ole yhtään naispuolista jäsentä: tämä puute olisi helppo korjata 
neuvotteluryhmän monimuotoisuuden lisäämiseksi ja Kosovon yhteiskunnan edustavuuden 
lisäämiseksi.

Euroopan unioni on osoittanut sitoutuneensa tukemaan Kosovoa muun muassa tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Covid-19-pandemian puhkeamisen aiheuttamat 
sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset haasteet ovat ennennäkemättömiä; tilanne oli 
kuitenkin osoitus Kosovon ja Euroopan unionin hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä. Monella alalla 
Kosovon oikeudelliset sitoumukset ja täytäntöönpano eroavat toisistaan huomattavasti. 
Esittelijä on vakavasti huolissaan muun muassa Kosovon hiilestä riippuvaisesta 
energiajärjestelmästä ja ilmanlaadusta; ilmanlaatu on Euroopan huonoin ja aiheuttaa eniten 
ennenaikaisia kuolemia. Kosovon on noudatettava sitoumuksiaan ja muutettava 
energialähteiden valikoimaansa kestävämmäksi ja vähemmän haitalliseksi järjestelmäksi 
mukautuakseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Tämän mietinnön tarkoituksena on esitellä Euroopan parlamentin kanta viime vuosiin ja 
viimeaikaiseen kehitykseen sekä esittää mahdollisia suuntaviivoja tulevaisuutta varten. 
Mietinnössä voidaan ainoastaan raaputtaa Kosovon ja EU:n ja Kosovon suhteiden sosiaalisten 
ja poliittisten näkökohtien monisyistä pintaa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että se voi toimia 
tärkeänä välineenä esitellä Euroopan parlamentin vahvaa sitoutumista Kosovon tulevaisuuteen 
Euroopassa. 

Pandemian vuoksi esittelijä ei pystynyt tekemään tiedonhankintamatkaa ennen mietinnön 
laatimista, mutta hän haluaisi ilmaista kiitollisuutensa erinomaisesta yhteistyöstä kaikille 
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paikallisille ja kansainvälisille sidosryhmille, kuten paikallisille ja EU:n poliitikoille ja 
viranhaltijoille, kansainvälisten järjestöjen edustajille ja kansalaisyhteiskunnan jäsenille. 
Näissäkin odottamattomissa olosuhteissa esittelijä sai erittäin arvokasta tietoa, joka auttaa 
Euroopan parlamenttia keskittymään tiettyihin Kosovon kiireellisiin kysymyksiin ja 
onnistumisiin.


