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 Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met 

Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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BEKNOPTE MOTIVERING 

De voorgestelde stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) met Kosovo is de laatste af te 

sluiten SAO met een land van de Westelijke Balkan. In de toelichting heeft de Commissie 

opgemerkt dat "de verdieping van de economische en handelsbetrekkingen een van de 

belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst is". De voorgestelde SAO heeft alleen 

betrekking op de EU als partij, en niet de lidstaten. 

Sinds 2000 geniet Kosovo van een preferentiële handelsregeling met de EU, met een 

rechtenvrije en quotavrije toegang tot de EU-markt behalve voor sommige landbouw- en 

visserijproducten. Momenteel vallen deze maatregelen onder Verordening 

(EG) nr. 1215/20091, die van toepassing is tot 31 december 2015, maar waarvoor een voorstel 

tot verlenging tot 31 december 2020 hangende is. In de voorgestelde SAO wordt in wezen 

dezelfde regeling vastgesteld: onbeperkte toegang voor industrieproducten en het merendeel 

van de landbouwproducten (met uitzondering van levende runderen en hun vlees, 

suikerproducten, sommige wijnproducten, producten van de categorie "baby beef" en 

sommige visserijproducten). 

Met betrekking tot de uitvoer van de EU acht de rapporteur de overgangsperiodes voor 

Kosovo met betrekking tot geleidelijke tariefverlagingen voor industrie-, landbouw-, 

verwerkte landbouw- en visserijproducten en wijn en gedistilleerde dranken onontbeerlijk 

voor de vlotte instelling van de vrijhandelszone in de loop van de geplande periode van 10 

jaar, aangezien het handelsoverschot van de EU ten aanzien van Kosovo aanzienlijk is en de 

voorbije jaren lichtjes is toegenomen.  

De rapporteur is ingenomen met de bepalingen inzake vestiging en dienstverlening (Titel V) 

alsook met de voorgestelde samenwerking tussen de EU en Kosovo in een heel aantal 

domeinen (Titel VII), waarvan vele zullen bijdragen tot een versterkte instelling van de 

vrijhandelszone, zoals economisch en handelsbeleid of de bevordering en bescherming van 

investeringen. 

****** 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp 

voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de stabilisatie- en 

associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds. 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten 

behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces 

van de Europese Unie (PB L 328 van 15.12.2009, blz. 1). 
 Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met 

Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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