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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Serbiaa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista
(2019/2175(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2013,

– ottaa huomioon Serbian 19. joulukuuta 2009 jättämän Euroopan unionin jäsenyyttä 
koskevan hakemuksen,

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2011 annetun komission lausunnon Serbian Euroopan 
unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta (COM(2011)0688), 1. maaliskuuta 2012 
tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen myöntää Serbialle ehdokasmaan asema ja 27.–
28. kesäkuuta 2013 Eurooppa-neuvoston kokouksessa tehdyn päätöksen avata EU-
jäsenyysneuvottelut Serbian kanssa,

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

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden 
huippukokouksessa annetun Sofian julistuksen ja siihen liitetyn Sofian 
prioriteettiagendan,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 1999 annetun YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1244, 22. heinäkuuta 2010 annetun Kansainvälisen tuomioistuimen 
neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen 
oikeuden mukaisuudesta ja 9. syyskuuta 2010 annetun YK:n yleiskokouksen 
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 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Serbiaa koskevasta 
komission vuoden 2018 kertomuksesta1,

1 EUVL C 363, 28.10.2020, s. 119.
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– ottaa huomioon 30.–31. lokakuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Serbian yhdennessätoista 
parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa (SAPC) hyväksytyt 
julkilausuman ja suositukset,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Liittymisprosessin 
tehostaminen – Uskottavat jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin maille” 
(COM(2020)0057),

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät yhteistyön 
tiivistämisestä Länsi-Balkanin kumppaneiden kanssa muuttoliikkeen ja turvallisuuden 
alalla,

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Serbia 2019 Report” (SWD(2019)0219),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2020 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Serbia 2020 Report” (SWD(2020)0352),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon Länsi-Balkanin 
talous- ja investointisuunnitelmasta (COM(2020)0641),

– ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n maailmanlaajuisista 
koronavirustoimista (JOIN(2020)0011),

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2020 annetun komission arvion Serbian 
talousuudistusohjelmasta 2020–2022 (SWD(2020)0064) sekä neuvoston 19. toukokuuta 
2020 hyväksymät EU:n ja Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloutta ja 
rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät,

– ottaa huomioon Serbian kanssa 10. joulukuuta 2019 pidetyn yhdennentoista 
ministeritason konferenssin liittymisestä Euroopan unioniin, jossa aloitettiin neuvottelut 
luvusta 4 ”Pääomien vapaa liikkuvuus”,

– ottaa huomioon parlamenttivaalien järjestämisedellytysten parantamista koskevan 
puolueiden välisen Euroopan parlamentin tukeman vuoropuhelun ensimmäisen vaiheen 
päätelmät,

– ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston 
(ODIHR) erityisen vaalienarviointivaltuuskunnan loppuraportin, joka koski 
21. kesäkuuta 2020 Serbiassa pidettyjä parlamenttivaaleja ja joka julkaistiin 
7. lokakuuta 2020,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa maasta,
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– 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 yhteisen julkilausuman, joka annettiin Euroopan parlamentin 
puhemiehen koolle kutsumassa ja Länsi-Balkanin maiden parlamenttien johtamassa 
Euroopan parlamentin ja edellä mainittujen maiden parlamenttien 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä puhemiesten huippukokouksessa,

– ottaa huomioon Zagrebin julistuksen, josta sovittiin 6. toukokuuta 2020 
videokonferenssina pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa,

– 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 Serbiaa on arvioitava sen omien saavutusten perusteella ja että tarvittavien 
uudistusten laatu ja niille omistautuneisuus määrittävät liittymisaikataulun;

B. toteaa, että demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat EU:n perusarvoja, jotka 
muodostavat laajentumisprosessin sekä vakautus- ja assosiaatioprosessien ytimen; 
katsoo, että uudistuksia tarvitaan, jotta voidaan vastata näillä alueilla vielä jäljellä 
oleviin haasteisiin;

C. ottaa huomioon, että Serbian kanssa käytävien neuvottelujen käynnistämisen jälkeen on 
avattu kahdeksantoista neuvottelulukua ja niistä kaksi on suljettu toistaiseksi;

D. toteaa, että Serbia on jatkuvasti pyrkinyt normalisoimaan suhteitaan Kosovoon;

E. katsoo, että Serbia on edelleen sitoutunut alueelliseen yhteistyöhön ja hyviin 
naapuruussuhteisiin;

F. toteaa, että Serbia on edelleen sitoutunut luomaan toimivan markkinatalouden ja että se 
on jatkanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanoa, vaikka 
erinäisiä noudattamiseen liittyviä kysymyksiä on vielä ratkaisematta;

G. katsoo, että sananvapaus ja tiedotusvälineiden riippumattomuus ovat edelleen vakavia 
huolenaiheita, joihin on puututtava ensisijaisesti;

H. katsoo, että parlamenttivaalien järjestämisedellytysten parantamista koskeva puolueiden 
välinen Euroopan parlamentin tukema vuoropuhelu tarjoaa edelleen ainutlaatuisen 
foorumin yhteisymmärryksen saavuttamiseksi sitoumuksista parantaa vaaliedellytyksiä;

2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0168.



PE647.081v03-00 6/9 PR\1218638FI.docx

FI

I. ottaa huomioon, että EU sopi 374 miljoonan euron kohdentamisesta uudelleen 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä covid-19-pandemian sosioekonomisten 
vaikutusten lieventämiseksi alueella;

J. toteaa, että EU on Serbian tärkein kauppakumppani; ottaa huomioon, että Serbia saa 
EU:lta tukea liittymistä valmistelevasta tukivälineestä;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n jäsenyys on edelleen Serbian strateginen 
tavoite ja että se on yksi vastikään valitun hallituksen painopisteistä;

2. korostaa, että 21. kesäkuuta 2020 pidettyjen vaalien antamien uusien valtuuksien luoma 
dynamiikka on tilaisuus edistyä merkittävästi Serbian jäsenyysnäkymien osalta; 
kannattaa uusien neuvottelulukujen avaamista, kun Serbia tekee tarvittavat 
uudistussitoumukset; toteaa, että neuvottelulukujen avaaminen on keino saavuttaa 
kestävä Eurooppa-myönteinen muutos Serbiassa;

3. panee merkille, että Serbia on jatkanut lainsäädäntönsä mukauttamista unionin 
säännöstöön; korostaa, että edistyminen oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia 
koskevissa luvuissa sekä suhteiden normalisoimisessa Kosovon kanssa on edelleen 
olennaisen tärkeää ja määrittää liittymisneuvottelujen tahdin;

4. korostaa EU:hun liittymistä koskevan serbialaisten sidosryhmien strategisen viestinnän 
merkitystä; painottaa, että EU:hun liittymistä koskevan julkisen keskustelun on 
perustuttava tosiasioihin; kannustaa Serbian viranomaisia ilmoittamaan julkisessa 
keskustelussa aktiivisemmin sitoutumisestaan eurooppalaisiin arvoihin;

5. kehottaa Serbiaa ja EU:n jäsenvaltioita noudattamaan aktiivisempaa ja tehokkaampaa 
jäsenyysnäkymiä koskevaa viestintäpolitiikkaa, joka on suunnattu sekä Serbian että 
EU:n kansalaisille;

6. katsoo, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa olisi etsittävä tapoja 
ottaa Serbian edustajat mukaan;

7. panee merkille Etyjin / ODIHRin erityisen vaalienarviointivaltuuskunnan loppuraportin 
päätelmät, joiden mukaan 21. kesäkuuta 2020 pidetyt parlamenttivaalit hoidettiin 
tehokkaasti, mutta hallitsevan puolueen hallitseva asema – myös tiedotusvälineissä – oli 
huolestuttava; kehottaa viranomaisia ottamaan kaikki ODIHR:n suositukset huomioon 
täysimääräisesti ja hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja;

8. pitää valitettavana opposition joidenkin tahojen päätöstä boikotoida vaaleja; korostaa, 
että ainoa tapa taata opposition valitsijoiden poliittinen edustus on osallistua poliittisiin 
ja vaaliprosesseihin;

9. pitää myönteisenä puolueiden välisen Euroopan parlamentin tukeman vuoropuhelun 
käynnistämistä sekä Serbian viranomaisten ja parlamentin enemmistön ensimmäisiä 
toimenpiteitä vaaliedellytysten parantamiseksi; kehottaa jatkamaan kaikkien 
vuoropuhelun puitteissa tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanoa;

10. kehottaa jatkamaan vuoropuhelua siten, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät ja maan 
Eurooppa-myönteiset poliittiset tahot osallistuvat siihen;
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11. kehottaa uutta hallitusta keskittymään perustavanlaatuisiin uudistuksiin ja puuttumaan 
rakenteellisiin puutteisiin oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien sekä 
demokraattisten instituutioiden toiminnan ja julkishallinnon aloilla;

12. kehottaa Serbiaa saamaan aikaan vakuuttavia tuloksia, kuten kestävää näyttöä ja 
tehokkaita selvityksiä sellaisilla huolta aiheuttavilla aloilla, kuten oikeuslaitos, 
sananvapaus sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta; toistaa vuonna 
2018 esittämänsä kehotuksen oikeuden toteutumiseksi yksityisomaisuuden laitonta 
purkamista Belgradissa koskevassa tapauksessa;

13. kehottaa Serbian parlamenttia hyväksymään perustuslakiuudistuksia, joilla pyritään 
vahvistamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

14. suhtautuu myönteisesti kansalliskokouksen käytäntöjen ja menettelyjen parantamiseen; 
korostaa, että lainsäädäntöprosessin laatua on vielä parannettava lisäämällä avoimuutta 
ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja varmistamalla, että riippumattomilla 
sääntelyelimillä on valtuudet hoitaa valvontatehtävänsä tehokkaasti;

15. pitää uuden mediastrategian hyväksymistä myönteisenä ja kehottaa panemaan sen 
kaikilta osin täytäntöön;

16. pitää valitettavana, että tiedotusvälineiden vapauden, loukkaavan puheen, pelottelun ja 
jopa vihapuheen osalta ei ole edistytty; kehottaa Serbian viranomaisia toteuttamaan 
välittömästi toimenpiteitä sananvapauden ja tiedotusvälineiden riippumattomuuden 
takaamiseksi;

17. panee merkille, että ihmisoikeuksien puolustamiseen vaadittava oikeudellinen ja 
institutionaalinen kehys on yleisesti ottaen olemassa, ja kehottaa panemaan sen 
tehokkaammin täytäntöön erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien 
yhteiskuntaryhmien, myös kansallisten vähemmistöjen, osalta koulutusta ja 
vähemmistökielten käyttöä sekä asianmukaista edustusta julkishallinnossa ja 
oikeuslaitoksessa koskevilla aloilla;

18. panee merkille Serbian ponnistelut naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan torjumiseksi; korostaa kuitenkin, että täytäntöönpano ja parannukset 
ovat tarpeen;

19. korostaa tarvetta suojella hlbti-oikeuksia; kehottaa viranomaisia reagoimaan 
asianmukaisemmin vihapuheeseen ja -rikoksiin;

20. antaa kiitosta naisten vahvasta edustuksesta uudessa hallituksessa; pitää kansallisten 
vähemmistöjen edustusta parlamentissa myönteisenä;

21. suhtautuu myönteisesti Serbian sitoutumiseen alueellisiin yhteistyöaloitteisiin; 
kannustaa Serbiaa jatkamaan kaikilla tasoilla ponnistelujaan sovinnon aikaansaamiseksi 
ja hyvien naapuruussuhteiden vahvistamiseksi;

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

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

24. korostaa sotarikoksia ja kadonneita henkilöitä koskevan alueellisen yhteistyön 
merkitystä, mukaan lukien sotarikoksista annettujen tuomioistuinten tuomioiden 
tunnustaminen ja kunnioittaminen, vihapuheen ja sotarikollisten ihannoinnin torjuminen 
sekä kansallisten syyttäjäviranomaisten tukeminen syyllisten saattamisessa oikeuden 
eteen;

25. vahvistaa tukensa entisen Jugoslavian alueella tehtyjä sotarikoksia ja muita vakavia 
ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevän alueellisen totuuskomission (RECOM) 
perustamista koskevalle aloitteelle; korostaa alueellisen nuorisoalan yhteistyötoimiston 
(RYCO) merkitystä;

26. suhtautuu myönteisesti Serbian edistymiseen toimivan markkinatalouden 
kehittämisessä; kehottaa Serbiaa jatkamaan ponnistelujaan kilpailukyvyn ja pitkän 
aikavälin osallistavan kasvun edistämiseksi rakenneuudistusten avulla;

27. kehottaa Serbiaa parantamaan energia-alansa kestävyyttä monipuolistamalla 
energialähteitään ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin ja toteuttamaan samalla 
tarvittavat toimenpiteet ympäristön kannalta herkkien alueiden säilyttämiseksi ja 
suojelemiseksi;

28. kehottaa viranomaisia varmistamaan ilmastonsuojelua ja ympäristöä koskevien EU:n 
normien ja politiikkatavoitteiden noudattamisen, jotta helpotetaan siirtymistä 
kiertotalouteen; kannustaa Serbiaa työskentelemään alueellisen yhteenliitettävyyden ja 
alueellisten energiamarkkinoiden toteutumisen hyväksi;

29. pitää myönteisenä, että Serbia tukee edelleen EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista 
globaalistrategiaa;

30. muistuttaa, että on tärkeää mukautua EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
(YUTP), josta on asteittain tultava erottamaton osa Serbian ulkopolitiikkaa;

31. suhtautuu myönteisesti siihen, että Serbia yhtyi Valko-Venäjän presidentinvaaleja 
koskevaan EU:n kantaan; kehottaa Serbiaa lisäämään linjansa mukauttamista unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta antamiin 
julkilausumiin sekä neuvoston päätöksiin;

32. kehottaa vahvistamaan eurooppalaista yhteistyötä Serbian kanssa sellaisten 
disinformaation ja hybridiuhkien torjunnassa, joilla pyritään heikentämään alueen 
jäsenyysnäkymiä;

33. suhtautuu myönteisesti rajaturvallisuusyhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen 
Serbian ja Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) välillä;
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34. panee merkille Serbian päätöksen allekirjoittaa vapaakauppasopimus Euraasian 
talousunionin kanssa lokakuussa 2019; odottaa kuitenkin Serbian mukautuvan EU:n 
kauppapolitiikkaan;

35. panee tyytyväisenä merkille Serbian jatkuvan osallistumisen kriisinhallintaoperaatioihin 
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa; suhtautuu myönteisesti 
EU:n ja Serbian allekirjoittamiin terrorisminvastaisiin järjestelyihin;

36. on huolissaan Serbian kasvavasta riippuvuudesta Kiinan kansantasavallan 
puolustustarvikkeista ja -teknologiasta ja turvallisuusalan julkisten hankintakäytäntöjen 
riittämättömästä avoimuudesta; on edelleen huolissaan Serbian tiiviistä poliittisesta ja 
sotilaallisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa;

37. suhtautuu myönteisesti Länsi-Balkania koskevaan komission talous- ja 
investointisuunnitelmaan; tunnustaa suunnitelman merkityksen alueellisen ja rajat 
ylittävän yhteistyön vahvistamisessa;

38. kehottaa neuvostoa hienosäätämään tulevassa liittymistä valmistelevassa tukivälineessä 
(IPA III) sekä kannustimia että ehtoja; toistaa, että rahoitustuen tason olisi vastattava 
Serbian jäsenyysnäkymätavoitetta;

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


