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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende 
de westelijke Balkan, in aanloop naar de top in 2020
(2019/2210(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2018, de conclusies van de 
Raad van 18 juni 2019 en de conclusies van de Europese Raad van 17-18 oktober 2019 
tot uitstel van de besluiten over de opening van toetredingsonderhandelingen met 
Noord-Macedonië en Albanië,

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 2019 over de opening van 
toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië1,

– gezien de definitieve overeenkomst voor de regeling van geschillen als beschreven in 
Resoluties 817 (1993) en 845 (1993) van de VN-Veiligheidsraad, de beëindiging van 
het interimakkoord van 1995 en de oprichting van een strategisch partnerschap op 
17 juni 2018 tussen Griekenland en de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië, de zogenoemde Overeenkomst van Prespa,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 27 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA III)2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 februari 2020 getiteld “Versterking van 
het toetredingsproces – Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan” 
(COM(2020)0057),

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 mei 2019 inzake het uitbreidingsbeleid 
van de EU (COM(2019)0260),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 februari 2018 getiteld “Een 
geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de 
Westelijke Balkan” (COM(2018)0065),

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 oktober 2013 getiteld 
“Uitbreidingsstrategie en belangrijkste uitdagingen 2013-2014” (COM(2013)0700),

– gezien de slotverklaring van de topontmoeting in Zagreb op 24 november 2000,

– gezien de verklaring van Sofia van de top EU-westelijke Balkan van 17 mei 2018 en de 
hieraan gehechte prioriteitenagenda van Sofia,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0050.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0299.
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– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Thessaloniki 
van 19 en 20 juni 2003 over het vooruitzicht van de landen van de westelijke Balkan op 
toetreding tot de Europese Unie,

– gezien het proces van Berlijn, dat op 28 augustus 2014 is gestart,

– gezien de nieuwe consensus over uitbreiding, die door de Europese Raad in december 
2006 is goedgekeurd en daarna in de conclusies van de Europese Raad van juni 2019 
werd onderschreven,

– gezien de integrale EU-strategie van 2016, waarin is bepaald dat een geloofwaardig 
uitbreidingsbeleid een strategische investering in de veiligheid en de welvaart van 
Europa vormt en reeds aanzienlijk heeft bijgedragen aan vrede in gebieden waar 
voorheen oorlog woedde,

– gezien de resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 oktober 
2019, getiteld “Opening van de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en 
Albanië: EU moet haar geloofwaardigheid behouden en geostrategische belangen 
blijven beschermen”,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de top van de Voorzitter van het Europees 
Parlement en de voorzitters van de parlementen van de landen van de westelijke Balkan,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over het standpunt van het Europees Parlement 
over de conferentie over de toekomst van Europa3,

– gezien artikel 118 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie internationale handel,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het uitbreidingsbeleid van de EU een van haar meest succesvolle 
beleidslijnen is, alsook het meest doeltreffende instrument voor het buitenlands beleid, 
dat heeft bijgedragen tot de verspreiding van democratie, vrede en welvaart in heel 
Europa;

B. overwegende dat het uitbreidingsproces een integrerend deel vormt van de Europese 
integratie;

C. overwegende dat het vooruitzicht op het EU-lidmaatschap een cruciale stimulans is 
geweest voor hervormingen in de landen van de westelijke Balkan;

D. overwegende dat het Europees Parlement zich ertoe verbindt zijn activiteiten ter 
ondersteuning van de democratie in de regio te intensiveren en de landen van de 
westelijke Balkan te ondersteunen bij het proces van toetreding tot de EU; 

1. beveelt de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010.
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vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan:

a) het toetredingsproces te versterken door te waarborgen dat het de fundamentele 
waarden versterkt en duurzame democratische en economische transformatie en 
sociale convergentie brengt, en door ervoor te zorgen dat de interne hervorming van 
de EU en de uitbreiding van de EU parallel lopen;

b) ervoor te zorgen dat de verbeterde methode het einddoel van volwaardig EU-
lidmaatschap ondersteunt en dat de EU duidelijke en voorspelbare regels en criteria 
vaststelt en consequent toepast, zodat haar geloofwaardigheid wordt hersteld; 

c) ervoor te zorgen dat de diepgang en de kwaliteit van de hervormingen worden 
verhoogd door beleidsgebieden te groeperen, hetgeen concrete resultaten oplevert in 
de toetredingslanden en onderhandelingen over verschillende hoofdstukken tegelijk 
mogelijk maakt;

d) duidelijke en consistente toetredingsijkpunten te bieden, alsmede voortdurende steun 
gedurende het hele proces, en het meten van de voortgang te verbeteren door ervoor 
te zorgen dat elk toetredingsland op basis van zijn eigen verdiensten wordt 
beoordeeld;

e) de toepassing van de verbeterde methode te vergemakkelijken voor 
toetredingslanden waarmee al onderhandelingen lopen, als zij die methode ook 
willen gebruiken;

f) de politieke stimulansen voor de landen van de westelijke Balkan te vergroten en de 
samenhang tussen het uitbreidingsproces en de politieke ontwikkelingen in de EU te 
verbeteren; 

g) de geleidelijke deelname aan sectoraal beleid en programma’s van de EU vóór de 
toetreding aan te moedigen, onder meer door middel van gerichte financiële steun, 
om de burgers tastbare voordelen te bieden en de bijstand en de aanwezigheid van de 
EU in deze landen te versterken;

h) een nauwere betrokkenheid bij de werkzaamheden van het Europees Parlement te 
bevorderen van parlementsleden uit landen waarmee wordt onderhandeld;

i) het conditionaliteitsmechanisme en de omkeerbaarheid van het toetredingsproces te 
versterken door objectieve criteria toe te passen om te besluiten of onderhandelingen 
opgeschort of geschorst moeten worden; ervoor te zorgen dat de Commissie deze 
procedures pas na grondige evaluatie en op voorstel van de lidstaten of het Europees 
Parlement inleidt;

j) de invoering van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over 
EU-toetredingskwesties in overweging te nemen en de eenparigheidsregel in de Raad 
alleen voor het openen en beëindigen van toetredingsonderhandelingen te 
handhaven;

k) erop aan te dringen dat de toetredingslanden aansluiten bij het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU;
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l) de vertegenwoordigers van de toetredingslanden te betrekken bij de conferentie over 
de toekomst van Europa;

m) de negatieve gevolgen te onderkennen van het verzuim van de Europese Raad om 
toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te openen in 2019, 
en te onderkennen dat het openen van toetredingsonderhandelingen het 
toetredingsproces opnieuw geloofwaardig zou maken, zoals aanbevolen door het 
Europees Parlement;

n) onmiddellijk toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te 
openen; 

o) Kosovo afschaffing van de visumplicht te verlenen, aangezien aan de criteria is 
voldaan;

p) het primaat van de democratie en de rechtsstaat weer volledig centraal te stellen in 
het uitbreidingsproces door de hoofdstukken over de rechterlijke macht, corruptie en 
georganiseerde misdaad en die over de eerbiediging van de mensenrechten en 
mediavrijheid het eerst te openen en het laatst af te sluiten;

q) de betrokkenheid van rechtsstaatdeskundigen uit de lidstaten ter plaatse te vergroten 
en het meten van de voortgang op dit gebied te verbeteren;

r) in alle landen van de westelijke Balkan de inspanningen te ondersteunen om 
politieke polarisatie te boven te komen en over langdurige parlementaire boycots 
heen te stappen, en het parlementaire toezicht te versterken;

s) electorale hervormingen te bevorderen die vrije, eerlijke en transparante 
verkiezingen garanderen, in overeenstemming met de internationale normen; bij te 
dragen aan de programma’s van het Europees Parlement voor de ondersteuning van 
de democratie in de regio;

t) het maatschappelijk middenveld te versterken in zijn rol als onmisbare speler in het 
consolidatieproces van de democratie;

u) lastercampagnes, bedreigingen en intimidatie van journalisten en de media te 
veroordelen en aan te dringen op onderzoek naar en vervolging van dergelijke 
misdrijven, zodat een veilige omgeving voor journalisten wordt gecreëerd en tegelijk 
de concentratie en het gebrek aan transparantie inzake media-eigendom worden 
aangepakt;

v) de versterking van het bestuur en de verantwoordingsplicht van de media actief te 
ondersteunen en de weerbaarheid tegen desinformatie en ontwrichtende 
mediacampagnes te verhogen;

w) aan te dringen op de volledige uitvoering van rechterlijke uitspraken, met inbegrip 
van alle uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de 
grondwettelijke hoven;

x) de betrokkenheid van de EU te vergroten bij het oplossen van de openstaande 
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bilaterale kwesties en er bij de landen van de westelijke Balkan op aan te dringen dat 
zij zich inzetten voor verzoening en vreedzame oplossingen voor reeds lang 
aanslepende geschillen;

y) er bij de landen van de westelijke Balkan op aan te dringen dat zij hun inspanningen 
voor de vervolging van oorlogsmisdaden en de oplossing van dossiers van vermiste 
personen opvoeren;

z) de uitvoering van het antidiscriminatiebeleid te bevorderen en actief te ondersteunen 
en aan te dringen op de vervolging van haatmisdrijven; snellere vooruitgang te 
bevorderen op het gebied van gendergelijkheid, bij het aanpakken van discriminatie 
en bij het waarborgen van de sociale inclusie van etnische en religieuze 
minderheden, personen met een beperking, Roma en LGBTQI+-personen door de 
vaststelling van inclusief beleid ter bescherming van de grondrechten van de burgers;

aa) op te roepen tot een sterker wettelijk kader om feminicide en geweld tegen vrouwen 
te voorkomen en actief te bestrijden;

ab) een strategisch economisch en investeringsplan op te stellen met het oog op de 
verbetering van het concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling in de 
toetredingslanden;

ac) de landen van de westelijke Balkan aan te moedigen het niveau van hun arbeids- en 
sociale rechten te verhogen, de groei te bevorderen en de sociale wetgeving van de 
EU ten uitvoer te leggen; 

ad) braindrain aan te pakken met concrete maatregelen, bijvoorbeeld door kwaliteitsvolle 
en inclusieve onderwijshervormingen te bevorderen en banen te scheppen voor 
jongeren;

ae) de bijstand aan de landen van de westelijke Balkan te intensiveren om hun milieu- en 
klimaatwetgeving te verbeteren en hen in staat te stellen om deze ten uitvoer te 
leggen in overeenstemming met de EU-normen;

af) de autoriteiten op te roepen om dringend maatregelen te nemen met betrekking tot de 
controle, de beperking en de preventie van lucht- en waterverontreiniging;

ag) de toetredingslanden te betrekken bij de Europese Green Deal en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie;

ah) de landen van de westelijke Balkan op te nemen in het TEN-T-netwerk, door te 
zorgen voor hoogwaardige en veilige vervoersdiensten en de connectiviteit binnen de 
regio en tussen de regio en de EU te verbeteren;

ai) de uitvoering van de digitale agenda voor de westelijke Balkan voort te zetten om de 
burgers de voordelen van de digitale transformatie te bieden;

aj) een regionale roamingvrije zone in te stellen en de tarieven voor communicatie met 
de EU verder te verlagen;
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ak) de moeilijkheden te onderkennen die de landen van de westelijke Balkan 
ondervinden bij het beheer van de migratie- en vluchtelingenstromen, evenals de 
aanzienlijke inspanningen die de regio heeft geleverd om onderdak en humanitaire 
hulp te bieden, voornamelijk met steun van de EU; de overeenkomsten tussen de 
landen van de westelijke Balkan en het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(Frontex) uit te voeren;

al) de samenhang, efficiëntie en transparantie in verband met de financiering van de 
Unie op het gebied van extern optreden te verbeteren;

am) te zorgen voor adequate, eerlijke en resultaatgerichte pretoetredingssteun die is 
afgestemd op de transformatiebehoeften van de begunstigden en hen helpt hun 
verplichtingen in het kader van de toetreding tot de EU na te komen;

an) te voorkomen dat er wordt bezuinigd op de IPA-middelen, zodat de EU-gerelateerde 
hervormingen niet worden vertraagd en de strategische invloed van de Unie in de 
regio niet wordt ondermijnd;

ao) ervoor te zorgen dat het IPA III is gericht op de politieke prioriteiten die rechtstreeks 
van invloed zijn op het leven van de burgers en dat de middelen voor 
pretoetredingssteun op een transparante, evenredige en niet-discriminerende manier 
worden toegewezen;

ap) de strategische communicatie over de waarden van de Unie en de algehele 
zichtbaarheid van de EU-steun in de regio te versterken;

aq) ervoor te zorgen dat het uitbreidingsproces op de top EU-westelijke Balkan in 2020 
wordt geëvalueerd en herbeoordeeld en een nieuwe dynamiek krijgt en dat deze top 
een nieuwe impuls geeft aan de transformatie van de toetredingslanden;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de regeringen en parlementen van de 
toetredingslanden.


