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Албания 

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно Албания 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид заключенията на председателството, представени след 

Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно 

перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните 

Балкани, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за 

разширяване и основни предизвикателства през 2009-2010 г.“ (COM(2009)0533) и 

придружаващия го Доклад за напредъка на Албания (SEC(2009)1337) от 14 

октомври 2009 г., 

– като взе предвид Решение 2008/210/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 

принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското 

партньорство с Албания и за отмяна на решение 2006/54/EО1, 

– като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране 

и асоцииране ЕС-Албания, което се проведе на 3 и 4 май 2010 г., 

– като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета за стабилизиране и 

асоцииране между Албания и ЕС от 18 май 2009 г., 

– като взе предвид Решение 2007/821/EО на Съвета от 8 ноември 2007 г. относно 

сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания 

за улесняване на издаването на визи2, 

– като взе предвид препоръките от 16-тото междупарламентарно заседание между 

Европейския парламент и Албания от 19 и 20 март 2009 г., 

– като взе предвид своето решение за увеличаване честотата на политическия диалог 

с Албания на парламентарно равнище предвид влизането в сила на Споразумението 

за стабилизиране и асоцииране, 

– като взе предвид Резолюция 1709(2010) на Съвета на Европа относно 

функционирането на демократичните институции в Албания, 

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник, 

A. като има предвид възобновения консенсус относно разширяването, така както е 

изразен в заключенията на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2006 г., заявява 

отново, че бъдещето на Западните Балкани е свързано с Европейския съюз, 

                                                 
1  ОВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 1. 
2  ОВ L 334, 19.12.2007 г., стр. 84. 



 

Б. като има предвид, че перспективата за интегриране към ЕС придава импулс на 

редица реформи в региона на Западните Балкани и следва да играе конструктивна 

роля за увеличаване на капацитета за мир, стабилност и предотвратяване на 

конфликти в региона, за подобряване на добросъседските отношения и за 

удовлетворяване на икономическите и социалните потребности посредством 

устойчиво развитие;  като има предвид, че една реална перспектива за членство 

включва повече от просто приключването на административна или техническа 

процедура, а се нуждае и от действителен политически ангажимент от страна на 

съответните лица, които вземат решенията в държавите-членки, 

В. като има предвид, че споразумението за стабилизиране и асоцииране с Албания 

влезе в сила на 1 април 2009 г.; като има предвид, че тази страна подаде 

кандидатура за членство в Европейския съюз на 28 април 2009 г. и предаде 

отговорите на предприсъединителния въпросник на Комисията на 14 април 2010 г.; 

като има предвид, че Комисията подготвя своето становище по този въпрос, 

Г. като има предвид, че напредъкът на всяка страна към членство в Европейския съюз 

зависи от нейните усилия да изпълнява критериите от Копенхаген и условията, 

наложени от процеса на стабилизиране и асоцииране, 

1. Потвърждава, в съответствие със заключенията от Европейския съвет в Солун от 19 

и 20 юни 2003 г., декларацията от Залцбург от 11 март 2006 г. и последващите 

заключения на Съвета, пълната си подкрепа за кандидатурата на Албания за 

членство в ЕС (и за бъдещо членство на всички останали страни от Западните 

Балкани в ЕС), след като страната достигне до известно равнище на политическа 

стабилност и надеждност и изцяло изпълнява критериите от Копенхаген; 

2. Признава напредъка, осъществен от Албания в контекста на процеса на реформи, 

но подчертава необходимостта от допълнителни съществени усилия, необходими 

както за консолидиране на демокрацията и правовата държава, така и за 

гарантиране на устойчивото развитие на страната; 

3. Отбелязва със задоволство, че Албания отговори на 14 април 2010 г. на въпросника 

на Комисията за подготовката на нейното становище относно кандидатурата на 

страната за членство в ЕС и в същото време подчертава, че напредъкът на дадена 

страна-кандидатка по пътя към членство в Европейския съюз зависи от нейната 

способност да изпълнява критериите от Копенхаген, включително наличието на 

стабилни институции, които гарантират демокрацията; 

4. Изразява надежда, че албанското правителство и албанската опозиция ясно 

осъзнават, че преодоляването на настоящите политически противоречия е от 

решаващо значение за напредъка на страната към интеграция в ЕС и за насърчаване 

на европейските стремежи на Албания; отново подчертава заключението от 

заседанието на Съвета по външни работи от 14 юни 2010 г., че е крайно време да се 

намери решение на настоящата политическа криза, чиято основа ще издържи 

изпитанието на времето, както и че правителството и опозицията в Албания носят 

отговорност за намиране - бързо, по прозрачен начин и при пълно зачитане на 

албанската конституция, на решения и начини за напредък, които ще са 

необходими на страната по пътя й към ЕС; 

5. Отбелязва със съжаление политическата криза, последвала след парламентарните 



избори през юни 2009 г. в Албания, и подчертава, че напълно функциониращи 

представителни институции, по-специално парламентът, са гръбнакът на една 

консолидирана демократична система и, в качеството си на ключов приоритет за 

Европейското партньорство, важен политически критерий за интегрирането към 

ЕС;  приветства решението на опозицията да участва активно в работата на 

албанския парламент, но изразява съжаление от факта, че въпреки състоялите се 

наскоро разговори със съдействието на ЕС, все още не е постигнат консенсус 

относно изборите, проведени през 2009 г.; най-настоятелно призовава всички 

политически лагери да поемат своите отговорности и да започнат конструктивен 

политически диалог, включително дискусии относно нов избирателен закон, който 

би гарантирал пълна прозрачност на изборния процес при бъдещи избори; 

подчертава, че решение на безизходното положение може да бъде намерено 

единствено при пълно зачитане на конституцията и принципите на прозрачност; 

6. Счита, че в най-кратък срок следва да бъде приложено основното споразумение за 

създаване на парламентарна анкетна комисия, която да разследва провеждането на 

парламентарните избори през 2009 г., като председателят и мнозинството от 

членовете на тази комисия бъдат избрани от опозицията и тази комисия има мандат 

да разследва изборни материали; подчертава, че тази анкетна комисия следва да 

представи заключенията си своевременно, за да даде възможност на парламента да 

приеме ново законодателство достатъчно време преди следващите местни и 

регионални избори въз основа на заключенията на комисията и на предложенията 

на ОССЕ/СДИЧП; 

7. Призовава правителството и опозицията, ако не може да бъде намерено решение 

без външна помощ, да се споразумеят за медиаторство, като например поканят 

съвместно представители на Съвета на Европа и/или на Европейския парламент; 

8. Настоятелно призовава албанските органи да подготвят и приложат в най-кратък 

срок реформа на правилника за организацията на дейността на парламента, 

основана на консенсус, която ще гарантира прозрачност на административните и 

финансовите средства, високо качество законодателството, основано на широко 

използване на експертни мнения, усъвършенстван капацитет за парламентарен 

надзор и адекватни права и представителство на опозицията в парламентарните 

комисии и парламентарните дейности; призовава и двете страни – мнозинството и 

опозицията – да проведат конструктивен диалог, за да гарантират открит и 

прозрачен законодателен процес, при консултации със съответните заинтересовани 

лица и представители на гражданското общество, с цел приемане и одобряване без 

повече забавяния на законодателство, което е от решаващо значение, включително 

закони, за които е необходимо мнозинство от 3/5 от гласовете; 

9. Приветства подобренията, направени в правната и административната рамка на 

изборния процес, и отбелязва цялостната положителна оценка на Венецианската 

комисия в нейното съвместно становище относно избирателния закон на Република 

Албания; отбелязва освен това, че съгласно оценката на ОССЕ/СДИЧП, 

парламентарните избори през юни 2009 г. са отговаряли на повечето международни 

стандарти, но не са успели да укрепят доверието в изборния процес; привлича 

внимание към необходимостта от пълно прилагане на препоръките, направени в 

окончателния доклад за парламентарните избори през 2009 г. на ОССЕ/СДИЧП, и 

призовава мнозинството и опозицията в албанския парламент да започнат 



 

незабавно да работят за тяхното цялостно прилагане; 

10. Изразява разочарование, че на заседанията на парламентарната комисия по правни 

въпроси преди пленарната сесия на албанския парламент от 18 март 2010 г., 

мнозинството и опозицията не постигнаха споразумение относно предложенията 

във връзка с анкетната комисия за изборите през 2009 г.; 

11. Подчертава неотложната необходимост от установяване на консенсус между 

партиите относно икономическите, политическите и социалните реформи с оглед 

подобряване на благосъстоянието на албанските граждани и способстване за 

напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз; 

12. Приветства приемането на 27 май 2010 г. на законодателното предложение на 

Комисията относно либерализирането на визовия режим и призовава Комисията да 

провери дали останалите критерии са изпълнени през следващите месеци, с цел да 

се даде възможност на Съвета и Парламента да одобрят премахването на визите за 

албанските граждани до края на 2010 г.; 

13. Приветства политическата подкрепа от страна на различни партии за 

либерализирането на визовия режим, изразена в приетата от албанския парламент 

на 11 март 2010 г. резолюция; 

14. Подчертава значението на зачитането на правата на човека и на правата на 

малцинствата и тяхната защита като най-важен приоритет; 

15. Припомня, че защитата на личните данни следва винаги да бъде гарантирана и да 

не се пренебрегва произволно и призовава всички органи да законодателстват и 

действат съгласно това правило; 

16. Приветства напредъка, постигнат по отношение на съдебната система, но 

подчертава, че прилагането на реформите все още е на ранен етап; счита, че 

съдебната реформа, включително изпълнението на съдебните решения, е ключова 

предпоставка за процеса на кандидатстване на Албания за членство в ЕС и 

подчертава значимостта на разделението на властите в едно демократично 

общество; подчертава, че прозрачна, безпристрастна и ефективна съдебна система, 

която е независима от политически или друг вид натиск или контрол, е от 

съществено значение за правовата държава и призовава спешно да бъде приета 

цялостна дългосрочна стратегия в тази област, включително пътна карта за 

приемането на необходимото законодателство и мерки за неговото прилагане; 

призовава опозицията да участва в процеса на изготвяне и да окаже пълна подкрепа 

на съдебната реформа; освен това изтъква, че е необходимо да бъде осигурено 

достатъчно финансиране за съдебната система, така че тя да може да работи 

ефективно в цялата страна;  затова очаква с нетърпение нови инициативи за 

съдействие от страна на Комисията и приветства в тази връзка неотдавнашното 

откриване на Съд за тежки престъпления в Тирана; 

17. Приветства факта, че прилагането на закона за лустрацията беше отложено от 

Конституционния съд и че законът понастоящем се преразглежда; призовава за по-

широка консултация и консенсус, по-специално с Венецианската комисия, в случай 

че се изготви нов проектозакон, и подчертава, че е важно да се запази 

независимостта на институциите, предвидени от конституцията; 



18. Приветства предприетите мерки за борба с корупцията в малък мащаб и по-

специално приемането на интегрирания план за действие за 2010 г. за борба с 

корупцията; отбелязва, че борбата с корупцията продължава да бъде голямо 

политическо предизвикателство, че законоприлагащите органи и прокуратурата са 

все така слаби и че е необходимо да бъдат предприети допълнителни решителни 

мерки, за да се преодолее ситуацията, при която корумпираните лица се радват на 

безнаказаност; подчертава необходимостта от водене на документация за 

разследвания и присъди, включително в случаи на корупция на високо равнище, 

както и необходимостта от продължаване на прилагането на последните препоръки 

на Групата държави срещу корупцията (GRECO), по-специално препоръката за 

съкращаване на списъка на официални лица, които се ползват с имунитет; 

приветства публичното оповестяване на стратегически документи с цел да се 

позволи наблюдението на напредъка при тяхното прилагане; освен това, призовава 

за приемането на нормативна уредба, имаща за цел пълна прозрачност на 

финансирането на политическите партии; 

19. Приветства плановете за основаване на Институт по публична администрация и 

призовава за по-нататъшни стъпки при прилагането на стратегията за реформа на 

публичната администрация и за гарантиране на цялостно прилагане на закона за 

държавните служители, включително подходяща система за управление на 

човешките ресурси; привлича вниманието към рисковете от политизиране на 

публичната администрация чрез използването на непрозрачни процедури за 

наемане на работа, както и към практиката за наемане на персонал на срочни 

договори извън рамките на закона и призовава органите да прекратят тези практики 

и да създадат деполитизирана, основаваща се на заслугите държавна служба, което 

ще допринесе също така за повишаване на доверието на гражданите в публичната 

администрация; 

20. Подчертава изключителната значимост на професионалните, независими и 

плуралистични обществени и частни средства за масова информация като 

крайъгълен камък на демокрацията; изразява загриженост във връзка с 

незначителния напредък по отношение на изготвянето на нормативната уредба за 

средствата за масова информация, призовава органите да положат всички възможни 

усилия за приемане и прилагане на нормативна уредба, която съответства на 

стандартите на ЕС, и да гарантират независимостта на средствата за масова 

информация от политическа и всякакъв друг вид намеса, включително от страна на 

изпълнителната власт; изразява загриженост във връзка с политическия натиск, 

упражняван върху Националния съвет за радио и телевизия, и призовава 

съответните органи да осигурят независимостта му; призовава за предприемане на 

стъпки за гарантиране на прозрачността на собствеността и финансирането на 

средствата за масова информация; отбелязва със съжаление липсата на установени 

права за работата на журналистите, което подкопава способността им за обективна 

и независима дейност, и настоятелно призовава органите да предприемат 

подходящи стъпки за справяне с тази ситуация; по-специално призовава за 

приемане на законодателство, отнасящо се до електронните медии, и за 

приспособяване на гражданските кодекси с цел декриминализиране на обидата и 

клеветата; приветства липсата на ограничения от страна на правителството по 

отношение на достъпа до интернет и настоятелно призовава правителството да 

предостави на всички граждани по-широк достъп до интернет; 



 

21. Приветства установяването на нормативна уредба, предназначена за борба с 

различните форми на организирана престъпност и нейното предотвратяване, 

включително прането на пари, трафика на наркотици и хора;  отбелязва усилията, 

положени в борбата с организираната престъпност, но отбелязва, че са необходими 

по-нататъшни действия за прилагане и че трябва да се предоставят всички 

необходими човешки и финансови ресурси с цел постигане на конкретни резултати; 

подчертава значимостта на ефективното разследване, съдебно преследване и 

наказание на правонарушителите;  приветства решението за създаване на 

междуинституционална комисия за мерки за борба с организираната престъпност и 

трафика, председателствана от министър-председателя; подчертава, че поради 

регионалното разрастване на организираната престъпност са необходими по-големи 

усилия за засилване на полицейското и съдебното сътрудничество със съседните 

страни, което включва съвместни гранични патрули; 

22. Подчертава значението, което отдава на организациите на гражданското общество, 

и признава постепенните усилия на правителството да се консултира с тях относно 

проектозаконите и предприетите реформи; призовава за предприемането на 

допълнителни стъпки с цел формализиране и увеличаване на участието на 

гражданското общество при определяне на политиката и при надзора върху 

нейното прилагане и ефективност на всички равнища, в това число прозрачността 

на организациите на гражданското общество и тяхното финансиране; 

23. Изтъква значението на програмите за мобилност, по-специално тези, насочени към 

младежите, учителите и научните работници, и счита, че броят на участниците в 

подобни програми следва да бъде увеличен; във връзка с това приветства 

инициативите, създадени с цел предоставяне на възможности за обучение на 

албански студенти в държавите от ЕС; 

24. Отбелязва, че макар основните синдикални права да са признати от конституцията, 

дейността на синдикатите често се възпрепятства, а ограниченията относно правото 

на стачка в областта на държавната служба и обществените услуги са прекалено 

широки съгласно международните стандарти; изразява съжаление по повод 

неотдавнашното придобиване от албанското правителство на активите на 

синдикатите; приветства решението на Конституционния съд от 22 април 2010 г. да 

обяви този закон за противоконституционен и призовава правителството незабавно 

да възстанови активите; призовава правителството да зачита изцяло правата на 

профсъюзите и да предприеме всички необходими правни стъпки, за да гарантира, 

че всички работещи, както в публичния, така и в частния сектор, имат право да 

членуват в синдикати; 

25. Приветства предприетите мерки за увеличаване на участието на жените в 

политическия живот; счита при все това, че държавната комисия по равните 

възможности продължава да бъде слаба, а Законът за равенство между половете 

остава до голяма степен неприложен; поради тази причина счита, че са необходими 

допълнителни действия, които да способстват за приобщаването на жените към 

пазара на труда и тяхното участие в процеса на вземане на решения; 

26. Приветства правните реформи през последните години относно защитата на 

жертвите на домашно насилие и трафик; независимо от това признава, че те не са 

адекватни и че следва да бъдат предприети допълнителни стъпки, като също така 



продължава да бъде сериозно загрижен за широко разпространеното домашно 

насилие и трафик на жени и деца с цел сексуална експлоатация и принудителен 

труд; изразява загриженост във връзка с обстоятелството, че значителното 

увеличаване на съобщенията за инциденти в тази област не винаги е последвано от 

подходящо полицейско разследване или от съдебни заповеди за защита; призовава 

за цялостно прилагане на съществуващото законодателство за защита на жените и 

децата срещу всички форми на насилие и за приемането и прилагането на цялостна 

система за тяхната защита и рехабилитация, включително задължителна и ефикасна 

регистрация на всички деца и новородени, пълно предоставяне на безплатна 

правна, социална и психологическа помощ на жертвите, кампании за повишаване 

на общественото внимание, подходящо обучение на агенциите по правоприлагане и 

създаване на мрежа от центрове за подслон (чиито брой и качество следва да бъдат 

на достатъчно равнище и да са в състояние да задоволяват различните нужди на 

жертвите на домашно насилие и трафик); призовава Комисията да засили 

подкрепата си към албанските органи в това отношение; 

27. Признава напредъка, постигнат по отношение на защитата на малцинствата и 

обстоятелството, че като цяло е налична подходяща институционална и 

законодателна рамка за защита на малцинствата; независимо от това отбелязва, че 

дискриминацията продължава да представлява проблем в Албания, по-специално 

по отношение на лицата, уязвими по отношение на дискриминацията и зачитането 

на половата принадлежност и сексуалната ориентация, и счита също така, че за 

борбата срещу дискриминацията е необходимо полагането на повече усилия, в това 

число повишаване на осведомеността; в тази връзка отбелязва със загриженост 

неотдавна проведеното в Албания шествие, насочено срещу хомосексуалистите; 

изтъква, че е необходимо полагането на повече усилия с оглед осъществяване на 

приоритетите на Европейското партньорство, свързани с малцинствата, и по-

специално използването на езиците на малцинствата, разпоредбите относно 

провеждането на обучение на езика на малцинствата и недискриминиращо 

отношение към членовете на всички малцинства; 

28. Приветства промените в Наказателния кодекс, отнасящи се до престъпленията, 

извършени на расистка основа; приветства неотдавнашното приемане на закона 

против дискриминацията, подготвен в сътрудничество с организациите на 

гражданското общество, и призовава за бързото и ефективното му прилагане; 

приветства по-специално създаването на независим комисар за защита против 

дискриминацията, отговарящ за наблюдението на прилагането на закона и 

разследването на жалбите; освен това подчертава неотложната нужда от точни и 

надежди статистически данни, които са от основно значение за ефективното 

прилагане на мерките срещу дискриминацията и в тази връзка привлича 

вниманието към значимостта на преброяването на населението, предвидено за 

2011 г. съобразно международно признатите стандарти, които гарантират пълно 

спазване на принципа на свободно удостоверяване на самоличността; 

29. Призовава за по-нататъшни усилия за подобряване на положението на ромите, 

които продължават да живеят при трудни условия и са обект на дискриминация при 

достъпа им до образование, социална защита, здравеопазване, работа и подобаващо 

жилище; в тази връзка приветства плана за действие на правителството в рамките 

на десетилетието на ромското включване, но отбелязва, че местните органи и 

общините следва да играят ключова роля при прилагането му и за тази цел следва 



 

да им бъде предоставен подходящ бюджет; насърчава съответните органи да 

прилагат плана за действие и да публикуват редовни доклади за напредъка; 

30. Признава значителното намаляване на бедността през последните години в резултат 

на висок реален ръст на БВП; посочва обаче, че въпреки реализирания 

икономически напредък една значителна част от населението продължава да живее 

в бедност и че поради това са необходими непрестанни усилия за по-нататъшното 

намаляване на бедността, по-конкретно в селските и планински райони; 

31. Приветства напредъка, постигнат по отношение на предотвратяването на 

изтезанията и малтретирането, включително в системата на затворите; призовава за 

подобряване на условията на живот в затворите, за да бъдат те приведени в 

съответствие с нормите за човешко достойнство и за борба срещу високата степен 

на корупция в затворническата администрация; подчертава необходимостта от 

напредък във връзка с подобряване на условията в местата за задържане след 

направените през 2008 г. препоръки в тази насока от Европейския комитет за 

предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително третиране или 

наказание (CPT) и припомня заключенията на омбудсмана, че условията не 

изпълняват националните и международни стандарти за правата на човека по 

отношение на задържането на затворници и усилията за борба срещу високата 

степен на корупция в затворническата администрация; 

32. Подчертава, че повечето съдилища не извършват ex officio съдебен контрол за 

пациенти, подложени на психиатрично лечение, като по този начин те не дават 

възможност на тези пациенти, които са хоспитализирани против волята им, да 

бъдат посетени от съдия; припомня решението на Европейския съд по правата на 

човека по делото „Dybeku срещу Албания“ и изисква уверения, че затворниците с 

психични увреждания не биват задържани в същите места като затворниците без 

такива заболявания; 

33. Изразява загриженост относно ненужното настаняване на деца в сиропиталища 

поради бедност и относно дълготрайните последствия за възрастните сираци и 

неравностойното им третиране по отношение на достъпа до социални заведения, 

като например жилищно настаняване; 

34. Отбелязва добрите отношения на Албания с нейните съседи като жизненоважен 

принос за регионалната стабилност и приветства новите положителни тенденции в 

развитието на отношенията между Албания и Сърбия, наред с активното участие на 

страната в регионални инициативи като Процеса на сътрудничество в Югоизточна 

Европа, Съвета за регионално сътрудничество, Енергийната общност и 

Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), 

Транспортната обсерватория за Югоизточна Европа (ТОЮЕ) и преговорите за 

създаване на Договор за транспортна общност; изтъква, че регионалното 

трансгранично сътрудничество е от съществено значение за разрешаването на 

проблеми като например трафика на хора; 

35. Със задоволство отбелязва инициативите на Албания за премахване на 

изискванията за виза за съседните страни, които представляват положителна 

крачка, която улеснява междуличностните контакти и засилва регионалното 

помирение; счита, че такива инициативи следва да се осъществяват успоредно с 

процеса на либерализиране на визовия режим, включващ държавите от 



Шенгенското пространство и държавите от Западните Балкани; 

36. Приветства Албания за постигнатия икономически растеж, дори в период на 

световна икономическа рецесия; независимо от това изтъква големия размер на 

неформална икономика в страната, високите нива на безработица и нерегулирания 

пазар на труда, които насърчават несигурността на работните места и значително 

подкопават правата на работниците; отбелязва нейния нарастващ фискален и 

държавен дълг; 

37. Очаква Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) да спомогне за 

подобряване на икономическото положение в Албания; независимо от това 

посочва, че програмите за финансиране по ИПП трябва да бъдат придружавани от 

ефективна система за извършване на оценка; 

38. Счита, че Албания трябва да продължи да работи за прилагането на необходимите 

икономически политики за гарантиране на устойчив икономически растеж, защита 

на околната среда и създаване на работни места; изтъква значението на 

макроикономическата стабилност в дългосрочен план; 

39. Отбелязва незначителния напредък в консолидирането на правата на собственост, 

което подкопава развитието на функциониращ пазар на земя; изтъква, че процесът 

на регистрация на собственост, инвентаризацията на държавната земя и 

възможността за обезщетение все още не се ползва с прозрачност и остава да бъде 

довършен по справедлив начин, без дискриминация по отношение на лицата, 

принадлежащи към малцинствата; призовава за полагането на допълнителни усилия 

по отношението на регистрацията на недвижима собственост, реституирането на 

собственост, узаконяването на незаконното строителство и обезщетенията; 

40. Приветства усилията на албанските компетентни органи за подобряване на бизнес 

климата чрез опростяване на процедурите за регистрация на дружества и за 

получаване на лицензи и разрешителни; подчертава обаче, че е необходимо 

допълнително подобрение, тъй като се счита, че бизнес климатът в Албания 

продължава да бъде един от най-суровите на територията на Западните Балкани; 

призовава органите да разгледат многобройните недостатъци, например по 

отношение на процедурите за получаване на актове за собственост върху земята, 

прилагането на договори, слабата публична администрация и високото равнище на 

корупция; 

41. Като има предвид, че значителна част от икономиката на Албания се основава на 

парични преводи от емигранти, живеещи в съседни страни, подчертава 

необходимостта от постоянна работа по отношение на публичните политики и 

инвестициите с оглед обновяване на инфраструктурата в области, които са от 

ключово значение за устойчивото икономическо развитие и социалното 

сближаване, сред които образованието, здравеопазването, правосъдието, 

транспорта и селското стопанство; 

42. Изтъква, че следва да се обърне особено внимание на гарантиране сигурността на 

енергийните доставки и диверсификацията на енергийните източници, като 

същевременно се подобри енергийната ефективност, и отново изтъква 

необходимостта от по-добро прилагане на Закона за енергийна ефективност от 

2005 г.; обръща специално внимание на значителния потенциал на Албания във 



 

връзка с възобновяемите енергийни източници и призовава за повече усилия за 

допълнителното им развитие, като не се забравя, че по-голямата част от рамката за 

енергийни доставки на страната се намира в процес на разработване; в тази връзка 

приветства новите проекти във водноелектрическия отрасъл и призовава за повече 

усилия във връзка с разработването на проекти за производство на слънчева и 

вятърна енергия; изтъква, че инвестирането в производството на енергия от 

възобновяеми източници създава възможности за растеж и заетост на местно и 

регионално равнище; 

43. Подчертава, във връзка с обявения през 2007 г. проект за строителство на атомна 

електроцентрала в Албания, изключителното значение на ядрената безопасност и 

радиационната защита; във връзка с това отбелязва, че Албания все още не е 

подписала Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за 

безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление 

на радиоактивни отпадъци; 

44. Настоятелно призовава албанското правителство да разработва възобновяемите 

енергийни източници, да подобри прилагането на политиката за управление на 

отпадъците и да продължи да развива екологично устойчивите форми на туризъм, с 

цел опазване на красивото природно и архитектурно наследство на страната; 

45. Изразява съжаление относно незадоволителното състояние на обществения 

транспорт и по-конкретно на железопътния транспорт; призовава албанското 

правителство да се възползва изцяло от фондовете на ИПП, за да развива, 

актуализира и модернизира железопътната мрежа и да подобри връзките със 

съседните държави, както за хора, така и за товари; 

46. Призовава за осъществяване на допълнителен напредък по отношение на 

опазването на околната среда както в градските, така и в селските райони, за пълно 

прилагане на законодателството в областта на околната среда и за засилване на 

регионалното сътрудничество в тази област с оглед насърчаването на опазването на 

околната среда; в тази връзка приветства споразумението за защита и устойчиво 

развитие на парка „Преспа“, подписано от Албания, бивша югославска република 

Македония, Гърция и Комисията; 

47. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-

председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 

външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 

правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на правителството и 

парламента на Албания. 

 


