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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για το Μαυροβούνιο κατά την περίοδο 2019-2020 
(2019/2173(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας 
του Μαυροβουνίου αφετέρου, που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010,

– έχοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με 
την αίτηση του Μαυροβουνίου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2011)0670), 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2010, για τη 
χορήγηση στο Μαυροβούνιο καθεστώτος υποψήφιας χώρας και την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2012, για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο,

– έχοντας υπόψη την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, στις 5 Ιουνίου 2017,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Σόφιας, της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
της 17ης Μαΐου 2018, και το θεματολόγιο προτεραιοτήτων της Σόφιας που 
επισυνάπτεται σε αυτήν,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 
2014,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν στη 18η σύνοδο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE-Μαυροβουνίου 
(SAPC), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Podgorica στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα 
Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0057),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, με τίτλο 
«Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2019» (COM(2019)0260), 
συνοδευόμενη από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 

1 ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 127.
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«Montenegro 2019 Report» (SWD(2018)0217),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο 
«Ανακοίνωση του 2020 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» 
(COM(2020)0660), συνοδευόμενη από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Montenegro 2020 Report» (SWD(2018)0353),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο 
«Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια», (COM(2020)0641),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 8ης Απριλίου 
2020, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από 
την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο» (JOIN(2020)0011),

– έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2020, σχετικά με το 
πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Μαυροβουνίου για την περίοδο 2020-2022 
(SWD(2018)0066) και τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού 
διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την πέμπτη συνεδρίαση της Διάσκεψης Προσχώρησης με το 
Μαυροβούνιο σε επίπεδο αναπληρωτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 
2020 στις Βρυξέλλες και στην οποία άνοιξαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
τελευταίο εξεταζόμενο κεφάλαιο, το Κεφάλαιο 8, με τίτλο «Πολιτική ανταγωνισμού»,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

– έχοντας υπόψη την από 31ης Αυγούστου 2020 δήλωση των προκαταρκτικών 
πορισμάτων και συμπερασμάτων της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών που 
απέστειλε το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) 
του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Αυγούστου 
2020, 

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 19ης Ιουνίου 2020, προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά 
Βαλκάνια, εν συνεχεία της συνόδου κορυφής του 20202,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής, της 28ης Ιανουαρίου 2020, 
των προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, 
την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους επικεφαλής 
των κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ζάγκρεμπ, η οποία συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 6 
Μαΐου 2020,

2 Κείμενα που εγκρίνονται, P9_TA(2020)0168.
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– έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της 
Διαδικασίας του Βερολίνου, της 10ης Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις 
της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που 
καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδεις αξίες 
στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο της διαδικασίας 
διεύρυνσης όσο και των διαδικασιών σταθεροποίησης και σύνδεσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτούς τους τομείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο είναι σήμερα η χώρα που έχει σημειώσει την 
μεγαλύτερη πρόοδο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, έχοντας ανοίξει και τα 33 
εξεταζόμενα κεφάλαια του κεκτημένου της ΕΕ και έχοντας κλείσει προσωρινά τις 
διαπραγματεύσεις σε τρία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο συνεχίζει να επιδεικνύει καλές επιδόσεις 
όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Αυγούστου 2020 είχαν 
ως αποτέλεσμα την πρώτη μεταβίβαση εξουσίας σε συνθήκες δημοκρατίας στη χώρα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο λαμβάνει προενταξιακή βοήθεια στο πλαίσιο 
του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμφώνησε να ανακατανεμηθούν 374 εκατομμύρια EUR 
από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας για να βοηθήσουν στην άμβλυνση του 
κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της νόσου COVID-19 στην περιοχή·

Προσήλωση στη διεύρυνση 

1. χαιρετίζει την προσήλωση του Μαυροβουνίου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και την 
εν γένει πρόοδο που έχει σημειώσει· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το άνοιγμα του κεφαλαίου 8 (Πολιτική 
ανταγωνισμού) και την απόφαση του Μαυροβουνίου να αποδεχθεί τις αρχές της 
αναθεωρημένης μεθοδολογίας διεύρυνσης· ζητεί ιδίως την εκπλήρωση των ενδιάμεσων 
κριτηρίων αξιολόγησης για τα κεφάλαια 23 και 24, που θα αποτελέσουν το επόμενο 
ορόσημο· υπενθυμίζει ότι μόνο τρία κεφάλαια έχουν κλείσει προσωρινά από τότε που 
άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο τον Δεκέμβριο του 2012, και προτρέπει τους 
ενδιαφερόμενους να επικεντρωθούν σαφώς στην εκπλήρωση των κριτηρίων 
αξιολόγησης ώστε να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια·
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3. σημειώνει ότι οι εκλογές της 30ής Αυγούστου 2020 είχαν ως αποτέλεσμα την πρώτη 
μεταβίβαση εξουσίας από την ανεξαρτησία της χώρας και έπειτα που 
πραγματοποιήθηκε με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών προτύπων και του 
Συντάγματος του Μαυροβουνίου·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, την πρώτη μέρα από την ανάληψη των καθηκόντων 
της, η νεοσχηματισθείσα κυβέρνηση του Μαυροβουνίου προέβη σε ανταλλαγή απόψεων 
με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξιωματούχους της ΕΕ· παροτρύνει τη 
νέα κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την εντολή της για να επισπεύσει τις μεταρρυθμίσεις 
που σχετίζονται με την ΕΕ και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

5. τονίζει την ανάγκη για μια εποικοδομητική και σε πνεύμα συνεργασίας συγκατοίκηση 
μεταξύ Προέδρου και νέας κυβέρνησης προκειμένου να εδραιωθεί η πρόοδος του 
Μαυροβουνίου στον δρόμο της προσχώρησης στην ΕΕ·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 
75 % των πολιτών υποστηρίζουν την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, κάτι που 
αποτελεί σαφές μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση ότι οι πολίτες επιθυμούν 
μεταρρυθμίσεις βασισμένες στις ευρωπαϊκές αξίες·

7. επικροτεί την πρόοδο του Μαυροβουνίου σε πολλούς τομείς των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και 
της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τις αρχές να επισπεύσουν τις 
πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και δη εκείνες που αφορούν το κράτος 
δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, όπου είναι ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω σημαντική πρόοδος·

8. ζητεί την ενεργό συμμετοχή και την κατάλληλη ένταξη των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης·

Δημοκρατία και κράτος δικαίου

9. λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των διεθνών 
παρατηρητών από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΑΣΕ και καλεί τις αρχές να ανταποκριθούν πλήρως στις συστάσεις τους· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την κυβέρνηση της απόφασης για 
σύσταση του Συμβουλίου για τον Έλεγχο των Εκλογικών Καταλόγων·

10. ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του νεοεκλεγέντος Skupština (Κοινοβουλίου) του 
Μαυροβουνίου να δεσμευτούν υπέρ ενός εποικοδομητικού, ουσιαστικού και χωρίς 
αποκλεισμούς διαλόγου στο Κοινοβούλιο, διότι αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχή 
κοινοβουλευτική δημοκρατία·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους διορισμούς των πρώτων μελών της 
Αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου (SAPC)· ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 
τον διορισμό μελών της αντιπολίτευσης το συντομότερο δυνατόν·

12. επισημαίνει και πάλι πόσο σημαντικό είναι να επισπευσθούν οι εργασίες για να τεθούν 
σε εφαρμογή τα σχέδια δράσης για τα κεφάλαια 23 και 24 και για άλλα στρατηγικά 



PR\1224359EL.docx 7/9 PE647.077v02-00

EL

έγγραφα σχετικά με το κράτος δικαίου, κάτι που περνά ιδίως μέσα από έναν 
αποτελεσματικό διακομματικό διάλογο με την επιδίωξη να εξασφαλιστεί η ειδική 
πλειοψηφία που χρειάζεται για σημαντικούς διορισμούς δικαστών και εισαγγελέων·

13. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της 
δικαιοσύνης και καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να επιλύσουν επειγόντως τα 
προβλήματα που απομένουν όσον αφορά την ανεξαρτησία, τον επαγγελματισμό, την 
αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία του δικαστικού σώματος, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO)·

14. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ερμηνεία του Συντάγματος από το Δικαστικό 
Συμβούλιο, που ενέκρινε τον παράνομο επαναδιορισμό προέδρων δικαστηρίων για 
περισσότερες από δύο θητείες·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος και δη σε σχέση με την ενίσχυση των ικανοτήτων και του 
επαγγελματισμού της αστυνομίας· υπογραμμίζει ότι παραμένουν οι συστημικές 
ελλείψεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα·

16. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς και καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής 
προέλευσης, τις ποινικές διώξεις και τις τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις·

17. επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ρωμαλέα απάντηση της ποινικής δικαιοσύνης στη 
διαφθορά υψηλού επιπέδου· υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθούν πραγματικές 
απαντήσεις στις καταγγελίες για κατάχρηση κρατικών πόρων για τα πολιτικά κόμματα 
και για παράνομη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων·

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης (ΜΔΔ) και τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί· εκφράζει 
τον προβληματισμό του διότι, σύμφωνα με ορισμένα ευρήματα, η κομματική ταυτότητα 
εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα του 
Μαυροβουνίου· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και για να μην απολέσουν 
εμπειρογνωμοσύνη, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

19. σημειώνει ότι επίκειται απογραφή πληθυσμού και κατοικιών στο Μαυροβούνιο και 
καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να την διεξαγάγουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας·

Σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

20. θλίβεται για την κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, 
πεδίο σχετικά με το οποίο πέντε διαδοχικές εκθέσεις της Επιτροπής κάνουν λόγο για 
«καμία πρόοδο»· καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφής επιθέσεις κατά των μέσων 
ενημέρωσης και απόπειρες εκφοβισμού δημοσιογράφων και ζητεί να διερευνηθούν 
αυτές ταχύτατα και αποτελεσματικά· παροτρύνει το Μαυροβούνιο να δημιουργήσει τις 
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αναγκαίες συνθήκες για την πραγματική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία 
αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και καίριο στοιχείο της διαδικασίας 
προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ·

21. υπογραμμίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης είναι κρίσιμοι παράγοντες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· 
ζητεί την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας με το Μαυροβούνιο για την 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, των κυβερνοαπειλών και των υβριδικών 
απειλών·

22. καταδικάζει απερίφραστα λεκτικές επιθέσεις, βιαιοπραγίες και πράξεις εκφοβισμού εις 
βάρος εθνικών μειονοτήτων, με ειδική αναφορά στα περιστατικά της Pljevlja μετά τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές τον Αύγουστο του 2020·

23. λαμβάνει υπό σημείωση τον νόμο για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία και 
ζητεί την πλήρη εφαρμογή του, δεδομένου ότι η σεξιστική βία, η ενδοοικογενειακή βία 
και η βία κατά των παιδιών παραμένουν εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και την έγκριση του νόμου για τις ενώσεις 
μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου·

25. καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να αναζητήσουν μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο 
ζήτημα του νόμου για την θρησκευτική ελευθερία, μέσω ουσιαστικού διαλόγου με τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες και σύμφωνα με το πνεύμα της γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της Βενετίας, της 24ης Ιουνίου 2019·

Συμφιλίωση, σχέσεις καλής γειτονίας και διεθνής συνεργασία

26. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για την προσήλωσή του υπέρ μιας περιφερειακής 
συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και για τον εποικοδομητικό ρόλο που 
διαδραματίζει στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, και χαιρετίζει την ενεργό 
συμμετοχή του σε πολυάριθμες περιφερειακές πρωτοβουλίες·

27. επικροτεί την πλήρη ευθυγράμμιση του Μαυροβουνίου με την κοινή εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του σε 
μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 
(ΚΠΑΑ)·

28. επικροτεί την πρόοδο και την ανανεωμένη προσήλωση που έχει να επιδείξει το 
Μαυροβούνιο στο πεδίο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και το προτρέπει να 
συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης, 
διευρύνοντας περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες του σε θέματα επανεισδοχής και 
αυξάνοντας τις ικανότητες του να ασκεί ποινικές διώξεις κατά των δικτύων λαθραίας 
διακίνησης μεταναστών·

Η οικονομία και η πανδημία της COVID-19

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο του Μαυροβουνίου στην προσπάθειά 
του να ενισχύσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού του τομέα και να επιφέρει 
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απτές βελτιώσεις στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας·

30. προτρέπει το Μαυροβούνιο να εντείνει τις προσπάθειές του για μια καλύτερη 
ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, με στόχο μια 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων όπως η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και η 
«διαρροή εγκεφάλων» μεταξύ των νέων·

31. σημειώνει με ανησυχία τον αντίκτυπο που έχει η πανδημία της COVID-19 στην 
οικονομία του Μαυροβουνίου· καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει 
υπεύθυνη μακροοικονομική και δημοσιονομική πολιτική δεδομένου του υψηλού 
δημόσιου χρέους· προτρέπει τις αρχές να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τη βοήθεια της ΕΕ προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της κρίσης·

32. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε χωρίς χρονοτριβή σημαντική 
ενίσχυση για τα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιμετώπιση της έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19 και για την κοινωνικοοικονομική 
ανάκαμψη της περιοχής·

33. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν το Μαυροβούνιο στην 
κοινή διαδικασία προμηθειών της ΕΕ για τα εμβόλια και να διαθέσουν ικανούς 
αριθμούς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στους πολίτες όλων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων·

34. παροτρύνει το Μαυροβούνιο να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 
οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια· αναγνωρίζει 
τη σημασία του σχεδίου στη προσπάθεια στήριξης της βιώσιμης συνδεσιμότητας, του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας και της χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης στην περιοχή·

Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

35. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει να επιδείξει το Μαυροβούνιο στο θέμα της 
διαφοροποίησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με προσανατολισμό στις 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του στο θεματολόγιο 
συνδεσιμότητας των Δυτικών Βαλκανίων·

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις στο θέμα της περαιτέρω 
ευθυγράμμισης με το κεκτημένο της εθνικής νομοθεσίας του Μαυροβουνίου για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή· καλεί τις αρχές να λάβουν επειγόντως μέτρα για 
την καλύτερη προστασία των προστατευόμενων περιοχών και των πιθανών περιοχών 
Natura 2000·

°

° °

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.


