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Handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Vestbalkan 

Europa-Parlamentets beslutning af 13. januar 2009 om handelsmæssige og økonomiske 
forbindelser med Vestbalkan (2008/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1946/2005 af 14. november 2005 om ændring 
af forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og 
territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og 
associeringsproces1,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et 
instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)2,

- der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 
19.-20. juni 2003, hvor der blev afgivet tilsagn til samtlige stater på det vestlige Balkan 
om, at de kunne opnå medlemskab af EU,

- der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at tildele Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland og til 
formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006, den 14.-15. 
december 2006 og den 19.-20. juni 2008,

- der henviser til Rådets beslutning af 3. oktober 2005 om indledning af 
tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2008 om "Det vestlige Balkan: en 
forbedring af det europæiske perspektiv" (KOM(2008)0127),

- der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999,

- der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Kosovos fremtid og EU's rolle3,

- der henviser til sin holdning om forslag til Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel 
bistand fra Fællesskabet til Kosovo4,

- der henviser til sin beslutning af 23. april 2008 om statusrapport 2007 vedrørende Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien5,

- der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om periodisk rapport 2007 om Kroatiens 
fremskridt mod tiltrædelse1,

                                               
1 EUT L 312 af 29.11.2005, s. 1.
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.
3 EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 207.
4 EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 141.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0172.
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- der henviser til sin henstilling til Rådet af 15. marts 2007 om Bosnien-Hercegovina2,

- der henviser til henstilling af 25. oktober 2007 til Rådet om forbindelserne mellem Den 
Europæiske Union og Serbien3,

- der henviser til sin holdning af 6. september 2006 om forslag til Rådets og 
Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem 
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken 
Albanien på den anden side4,

- der henviser til sin holdning af 13.december 2007 om forslag til Rådets og 
Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem 
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken 
Montenegro på den anden side5,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. januar 2007 om udvidelse af de 
vigtigste transeuropæiske transportakser til nabolandene og retningslinjer for transport i 
Europa og naboregionerne (KOM(2007)0032),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2008 om status over de 
sonderende drøftelser med nabolande om samarbejde på transportområdet 
(KOM(2008)0125),

- der henviser til traktaten om et energifællesskab mellem EU og Sydøsteuropa, der blev 
undertegnet i Athen den 25. oktober 2005,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. november 2007 om udvidelsesstrategien 
og de vigtigste udfordringer 2007-2008 (KOM(2007)0663),

- der henviser til sine beslutninger af 16. marts 2006 om Kommissionens 
udvidelsesstrategidokument 20056, og af 13. december 2006 om Kommissionens 
meddelelse om udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer 2006-20077,

- der henviser til alle sine tidligere beslutninger om landene på Vestbalkan,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0489/2008),

                                               

1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0120.
2 EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 224.
3 EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 626.
4 EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 141.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0617.
6 EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 402.
7 EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 480.
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A. der henviser til, at Det Europæiske Råd i Thessaloniki formulerede et "europæisk 
perspektiv" for landene på Vestbalkan og anførte, at stabiliserings- og 
associeringsprocessen skal udgøre den overordnede ramme for EU's forbindelser med 
landene på Vestbalkan,

B. der henviser til, at Kroatien i øjeblikket er i gang med tiltrædelsesforhandlinger med EU, 
og at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opnåede kandidatstatus i 2005, 

C. der henviser til, at handelslettelser og finansiel støtte fra EU har spillet en central rolle i 
stabiliserings- og associeringsprocessen på det vestlige Balkan,

D. der henviser til, at Kroatien er godt på vej til fuldt medlemskab af Den Europæiske Union 
med udsigt til at afslutte forhandlingerne i 2009, at landet er fortsat med at opfylde de 
politiske og økonomiske Københavnskriterier, og at det er blevet anerkendt som havende 
en fungerende markedsøkonomi, der kan tjene som et positivt eksempel for andre lande i 
regionen,

E. der henviser til, at Kosovos forsamling den 17. februar 2008 vedtog en resolution, der 
erklærede landet uafhængigt; der henviser til, at Rådet den 18. februar 2008 erklærede, at 
medlemsstaterne kunne træffe afgørelse om deres forbindelser med Kosovo i 
overensstemmelse med national praksis og folkeretten; der henviser til, at den samlede 
EU-bistand til Kosovo anslås til et beløb på over 1 000 000 000 EUR for perioden 2007-
2010 og indebærer støtte til Kosovos politiske og økonomiske udvikling og finansiering 
af EU-bidraget til den internationale tilstedeværelse i Kosovo,

F. der henviser til, at økonomisk velstand og fuld integration på det indre marked og i 
verdenshandelssystemet er afgørende for stabilitet på lang sigt og for bæredygtig 
økonomisk og social vækst på hele Vestbalkan,

G. der henviser til, at en følsom og gradvis åbning af markederne på Vestbalkan, herunder 
asymmetriske handelsregler og en strategi for hvert enkelt land, der navnlig fremmer 
oprettelsen af et regionalt marked, ventes at bidrage afgørende til den politiske og 
økonomiske stabiliseringsproces i regionen, 

H. der henviser til, at øget økonomisk samarbejde på Vestbalkan også skaber positive 
udsigter for vækst i økonomierne i de sydøstlige EU-medlemsstater og vil bidrage til 
snævrere integration af disse i det indre marked,

I. der henviser til, at den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA) konsoliderede 32 
bilaterale frihandelsaftaler i det sydlige Europa i én samlet regional frihandelsaftale, som 
øger det nuværende liberaliseringsniveau i regionen gennem et samlet net af rimelige, 
gennemskuelige og forudsigelige bestemmelser,

J. der henviser til, at den økonomiske vækst i landene på Vestbalkan varierer betydeligt med 
fra 3 % i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til 10,3 % i Montenegro i 
2006; der tilføjer, at også arbejdsløsheden varierer med et meget højt tal i f.eks. Kosovo 
(40 %) og et noget mindre omfang i f.eks. Montenegro (11,9 %) i 2007,

K. der henviser til, at økonomierne i landene på Vestbalkan er meget afhængige af 
udenrigshandelen, og at den samlede eksport og import tegner sig for en væsentlig del af 
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deres BNP; der henviser til, at 61 % af regionens handel foregår med EU, men kun udgør 
2 % af Fællesskabets udenrigshandel,

L. der henviser til, at transportinfrastruktur og lettelser for transporten er afgørende for 
økonomisk udvikling, social samhørighed og integration, 

M. der henviser til, at øget støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV) på Vestbalkan 
er nødvendig for at sikre bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse og eksport,

N. der henviser til, at servicesektoren, især turismen, spiller en vigtig rolle i økonomierne i 
landene på Vestbalkan,

O. der henviser til, at små markeder som markederne i nogle af landene på Vestbalkan, er 
særlig udsat for karteldannelse, restriktiv praksis og misbrug af en dominerende stilling på 
markedet, hvilket kan have store følger for den regionale økonomiske vækst, 
arbejdsløshedsniveauet og den sociale udvikling,

P. der henviser til, at økonomierne i landene på Vestbalkan er meget heterogene og har 
forskellige karakteristika, og at f.eks. Albanien, Kroatien og Montenegro adskiller sig fra 
de øvrige økonomier på Vestbalkan i og med, at turismen er afgørende for disse tre lande,

Q. der henviser til, at alle lande på Vestbalkan har indgået stabilitets- og associeringsaftaler 
med EU,

Generelle overvejelser

1. bifalder fremskridtene i stabiliserings- og associeringsprocessen og navnlig den nylige 
undertegnelse af stabiliserings- og associeringsaftalerne med Bosnien-Hercegovina og 
Serbien; opfordrer medlemsstaterne til at afslutte ratificeringsprocessen for alle 
stabiliserings- og associeringsaftaler snarest muligt; bifalder fremskridtene med 
gennemførelsen af interimsaftalerne og opfordrer landene på det vestlige Balkan til at 
fortsætte deres bestræbelser på dette område; understreger vigtigheden af yderligere at 
forbedre den multilaterale dimension af stabiliserings- og associeringsprocessen med 
henblik på fuldt ud at genoptage det regionale samarbejde på alle områder;

2. erindrer igen om det "europæiske perspektiv" for landene på Vestbalkan, som blev 
formuleret klart under Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki; understreger imidlertid, 
at de vestlige Balkanlandes tiltrædelse til EU helt afhænger af opfyldelsen af alle 
betingelser og krav, der er fastsat af EU, herunder Københavnskriterierne for medlemskab 
samt en vellykket gennemførelse af stabiliserings- og associeringsprocessen, som 
omfatter regionalt samarbejde, gode naboforbindelser og fuldt samarbejde med Det 
Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien;

3. understreger, at seriøse udsigter til medlemskab af EU for landene på Vestbalkan kan 
fungere som en katalysator for landenes befolkninger og regeringer til at fjerne sig fra 
regressiv nationalisme og sekterisk vold og i stedet sigte mod fremtidig integration med 
det øvrige Europa; mener, at dette desuden vil forbedre Vestbalkans relativt svage image i 
EU som følge af den nylige krig og de sidste årtiers politiske kontroverser, hvilket 
derefter vil stimulere EU-virksomhederne til at øge deres forretningsaktiviteter i området;
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4. opfordrer Den Europæiske Union til løbende at vise sit politiske engagement for 
Vestbalkan, navnlig i denne politisk følsomme periode; opfordrer indtrængende Rådet og 
Kommissionen til at indse, at det hverken er i EU's eller Vestbalkans interesse at skabe et 
"sort hul" i Kosovo; anmoder derfor EU-institutionerne om at engagere sig aktivt for at 
undgå en spændt situation;

5. mener, at det i den overordnede tilgang til Vestbalkan er essentielt at tage hensyn til 
forskellene mellem landene i regionen, for så vidt angår deres respektive niveauer af 
økonomisk udvikling og deres overholdelse af gældende fælleskabsret og 
Verdenshandelsorganinsationens (WTO) bestemmelser; understreger derfor vigtigheden 
af en helt individuel vej mod EU-medlemskab for hvert enkelt af landene på Vestbalkan, 
bl.a. baseret på de enkelte landes opfyldelse af Københavnskriterierne og de betingelser 
og krav, som EU har fastsat;

6. glæder sig over visumlettelserne og tilbagetagelsesaftalerne, som trådte i kraft i januar 
2008, og over dialogen om køreplanerne for gradvis liberalisering af visumordningen for 
landene på Vestbalkan; mener, at der er et reelt behov for at forbedre og skabe 
velfungerende visum- og toldregler med sigte på at lette handelsstrømmene og sikre et 
snævrere økonomisk og handelsmæssigt samarbejde; glæder sig over Kommissionens 
beslutning om at tilbyde et stigende antal stipendier til studerende fra landene på
Vestbalkan under Erasmus Mundus–programmet;

WTO og CEFTA

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til at træffe alle relevante foranstaltninger for at 
tilskynde til mere udstrakt integration af Vestbalkan i det globale kommercielle og 
økonomiske system, navnlig. ved at de lande i området, som står uden for WTO, tiltræder 
organisationen; konstaterer med tilfredshed, at Albanien, Kroatien og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien allerede er medlemmer af WTO; understreger, at 
liberaliseringen af handelen skal gå hånd i hånd med foranstaltninger, der reducerer 
fattigdommen og arbejdsløsheden, fremmer de økonomiske og sociale rettigheder og øger 
respekten for miljøet;

8. understreger, den stimulus, regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er for 
den økonomiske vækst i dette område samt den afgørende rolle, CEFTA spiller i denne 
proces; understreger, at CEFTA også kan spille en vigtig rolle i forbindelse med 
regionens videre integration i Den Europæiske Union ved at styrke de økonomiske og 
handelsmæssige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Vestbalkan; mener 
derfor, at CEFTA i betragtelig grad bidrager til at forberede landene på Vestbalkan på 
tiltrædelsen til Den Europæiske Union; 

9. opfordrer regeringerne på Vestbalkan til yderligere at undersøge mulighederne for mere 
omfattende foranstaltninger til liberalisering af handelen på områder, der hidtil har været 
undtaget, og til at indføre metoder til systematisk bekæmpelse af tilfælde af krænkelse af 
international intellektuel og industriel ejendomsret; opfordrer også regeringerne til at 
overtage gældende fællesskabsret og træffe forholdsregler til at bringe enhver praksis og 
enhver foranstaltning, der har karakter af ikke-toldmæssig handelshindring, til ophør;

EU-støtte og Vestbalkans ansvar for reformprocessen
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10. støtter Vestbalkanlandenes indsats for reformer og regionalt samarbejde via 
førtiltrædelsesinstrumentet (Ipa); understreger, at landene på Vestbalkan selv må tage 
ansvaret for deres reformproces; opfordrer landene på Vestbalkan til at tage ansvar for at 
formulere et tilstrækkeligt antal ambitiøse projekter med henblik på at anvende de 
disponible EU-midler, således at de ikke er for passive og afhængige af EU-initiativer;

11. understreger regionernes rolle i den økonomiske og sociale udvikling, og dermed også 
Ipa's betydning for Vestbalkans demokratiseringsproces, betydningen af økonomiske, 
sociale forandringer og tilpasning til de europæiske standarder samt betydningen af at 
give disse lande mulighed for at tilnærme sig EU's strukturer;

12. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tildele Ipa de yderligere finansielle 
midler, der er nødvendige for at udvikle behovsorienterede projekter og yde effektiv og 
koncentreret bistand på lokalt og regionalt plan; understreger betydningen af people-to-
people-projekter, der er særlig egnede til at formidle den europæiske merværdi til den 
lokale befolkning.

13. glæder sig over, at en af prioriteterne for Ipa er at bidrage til udviklingen af de 
institutionelle og administrative kapaciteter i Vestbalkan på både nationalt og regionalt 
plan; opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats på dette område for at fremme 
udviklingen af forvaltningen og forberede landene og regionerne i Vestbalkan til at 
optage de fremtidige strukturfondsmidler og fremme tilpasningen til EU's standarder med 
henblik på en eventuel fremtidig tiltrædelse; opfordrer Kommissionen til at sikre et højt 
niveau af gennemskuelighed ved opbygningen af institutionerne og at træffe passende 
foranstaltninger til at undgå korruption;

14. opfordrer Rådet og Kommissionen til i samarbejde med de internationale og regionale 
organisationer, der beskæftiger sig med økonomiske spørgsmål på Vestbalkan, at yde 
landene i regionen tilstrækkelig økonomisk og administrativ bistand via kvalificerede 
personer for at styrke de lokale offentlige strukturer, skabe en mere effektiv og 
diversificeret økonomisk basis og forbedre de lokale produkters muligheder for at trænge 
ind på fremmede markeder, navnlig i Den Europæiske Union; 

15. foreslår, at medlemsstaterne tilbyder Vestbalkanlandene såkaldte "government-to-
government"-programmer, som giver disse specifik støtte, uddannelse og coaching i den 
nationale administration på områder, som er særligt efterspurgt af myndighederne på 
Vestbalkan; understreger, at disse programmer kan spille en vigtig rolle i forbindelse med 
gennemførelsen af gældende fællesskabsret i regionen, samtidig med at de giver landene 
på Vestbalkan mulighed for at definere præcis hvilken form for støtte, de har behov for;

16. opfordrer Kommissionen til i god tid inden godkendelsen at forelægge Parlamentet alle 
nye forslag om at tilbyde Vestbalkanlandene særlig budgetbistand; understreger, at 
yderligere finansiel bistand til Vestbalkan (og navnlig til Kosovo) bør være betinget af, at 
der i samarbejde med internationale finansinstitutter udarbejdes en omfattende og 
realistisk langsigtet økonomisk udviklingsplan;

17. mener, at de lokale og regionale myndigheder spiller en afgørende rolle, hvad angår en 
bæredygtig økonomisk udvikling og styrkelse af civilsamfundet, idet de konkretiserer 
medlemsstaternes og fællesskabets prioriteter via projekter, der skaber partnerskaber med 
deltagelse af aktører fra den offentlige og private sektor;
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18. understreger det grænseoverskridende og transnationale samarbejdes betydning for 
udvikling af fælles projekter og for etablering af bæredygtige forbindelser både mellem 
regionerne i Vestbalkan og mellem disse og regionerne i medlemsstaterne; understreger 
ligeledes, at et sådant samarbejde ikke kun vil medføre økonomiske fordele, men også har 
et politisk og humanitært aspekt, idet det kan bringe borgerne og regeringerne tættere 
sammen og på længere sigt sikre stabilitet og velstand i regionen;

19. opfordrer regionerne i EU til at igangsætte grænseoverskridende projekter med regionerne 
i Vestbalkan med henblik på at etablere et tæt og langsigtet samarbejde på regionalt plan 
samt at udveksle erfaringer og bedste praksis inden for rammerne af EU-regionernes 
samarbejdsnetværk; mener, at samarbejdet i regionen kan fremmes ved at styrke Det 
Regionale Samarbejdsråd ;

Økonomisk politik, energi, transport og miljø

20. opfordrer landene i regionen til i snævert samarbejde med Kommissionen og andre 
relevante internationale finansinstitutioner gennem en sund skatte- og valutapolitik at 
fastholde og udbygge deres fremskridt i makroøkonomisk stabilitet, hvilket er en 
forudsætning for varig økonomisk vækst; opfordrer endvidere landene til at fremskynde 
strukturreformerne, navnlig for så vidt angår skattepolitik, told og administration, ved at 
fremme principperne om gennemskuelighed og ansvar samt støtte en sund administration 
inden for den offentlige sektor;

21. understreger, at det er nødvendigt, at der ydes øget støtte til udvikling af regionens private 
sektor og til infrastrukturinvesteringer, bl.a. gennem øget samarbejde med Den 
Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og 
andre internationale finansielle institutioner;

22. mener, at det er afgørende for den økonomiske udvikling i regionen, at der skabes et 
gunstigt investeringsklima, og opfordrer Kommissionen og Vestbalkanlandene til at 
arbejde for en intensivering af de økonomiske reformer ved at udarbejde strategiske 
udviklingsplaner til gennemførelse af investeringsprojekter, der har betydning for 
regionen som helhed;

23. roser regeringerne i Vestbalkanlandene for de fremskridt, der hidtil er opnået på det 
økonomiske område, samtidig med at den makroøkonomiske stabilitet er blevet fastholdt; 
finder det glædeligt, at regeringerne har gennemført en skattepolitik og en disciplin på 
skatteområdet, som har ført til højere statslige budgetindtægter; 

24. understreger vigtigheden af at fortsætte udviklingen af energisamarbejdet i regionen, især 
med sigte på at udvikle vedvarende energikilder, skabe åbne, pålidelige og 
konkurrencedygtige markeder og forbedre de generelle vilkår for udvikling og udbygning 
af energiinfrastrukturerne i regionen, inklusive forbedrede muligheder for sammenkobling 
med de omliggende EU-medlemsstater og partnerlande; fremhæver den vigtige rolle, 
Energifællesskabet spiller for opfyldelse af denne målsætning;

25. mener, at udviklingen af havnen i Rijeka i Kroatien er et yderst vigtigt projekt for Den 
Europæiske Union; mener samtidig, at det er i EU's interesse, at projektet tager form 
snarest muligt;
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26. understreger, at miljøbeskyttelse er et vigtigt aspekt for en bæredygtig udvikling på 
Vestbalkan; finder det bydende nødvendigt, at Kommissionen og regeringerne på 
Vestbalkan fremmer sunde miljøpolitikker og -strategier i overensstemmelse med EU's 
miljøretsregler;

27. anser det for vigtigt, at Vestbalkanlandene anvender principperne og retningslinjerne i 
den fælles europæiske havpolitik, og understreger, at det er nødvendigt, at Donau, der er 
en vigtig transportkorridor og en kilde til værdifulde ressourcer, udnyttes på en effektiv 
og miljøvenlig måde i overensstemmelse med EU's regler; støtter i den forbindelse de 
igangværende regionale initiativer og de organisationer (navnlig Den Internationale 
Kommission for Beskyttelse af Donau - ICPDR), som arbejder for øget miljøbeskyttelse, 
bedre udnyttelse af transportkapaciteten på de indre vandveje og et højere 
katastrofeforebyggelsesniveau for Donau;

28. gentager, at det er nødvendigt at øge samhandelen med landbrugsvarer også for Kroatiens 
vedkommende, således at Kroatien kan tilpasse sig den fælles landbrugspolitik så 
gnidningsløst som muligt, når landet tiltræder EU;

29. er bekendt med regionens særlige geografi og dens strategiske beliggenhed, som gør 
området til et naturligt transitområde for varehandelen, navnlig primære energiprodukter 
(råolie og naturgas), mellem Europa og Asien; glæder sig over indledningen af større 
subnationale transportprojekter som "syd-øst-aksen", der vil gøre det lettere for 
Vestbalkanlandene at blive optaget i praksis i det bredere ledningsnet, som forbinder Den 
Europæiske Union med Tyrkiet og landene i Kaukasus; opfordrer Kommissionen og 
landene på Vestbalkan til at afsætte tilstrækkelige finansielle ressourcer til modernisering 
af infrastrukturerne, navnlig inden for logistiksektoren, og til at gennemføre de 
nødvendige reformer for at gøre sektoren mere konkurrencedygtig og dynamisk; 

30. understreger, at det er nødvendigt at fjerne de administrative hindringer i detailhandelen, 
der hæmmer eksistensen for mere konkurrencedygtige fødevarehandlende, da den 
manglende effektivitet i fødevarehandelen vanskeliggør de europæiske producenters 
forsøg på at nå markedet;

31. understreger nødvendigheden af at yde mere støtte til udvikling af SMV'er på grundlag af 
det europæiske charter for små virksomheder, som alle landene på Vestbalkan har 
tilsluttet sig; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at SMV'erne 
får adgang til EU's strukturfonde, og til at sikre bedre finansiering af SMV-projekter; 
opfordrer Kommissionen til at etablere en international ramme til intensivering af 
samarbejdet mellem Fællesskabet og den private sektor i landene på Vestbalkan med det 
formål at sikre, at fællesskabsmidlerne anvendes hensigtsmæssigt;

32. betoner, at der er behov for at udvide samarbejdet mellem EU og Vestbalkanlandene
inden for uddannelse og forskning, således at der skabes de rette forudsætninger for en 
stabil økonomisk udvikling og vækst i regionen, hvilket igen vil fremme integrationen af 
landene på Vestbalkan i det fælles økonomiske område og det fælles område for 
forskning og uddannelse og deres deltagelse i arbejdsmarkedet i overensstemmelse med 
EU's regler og krav; 
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33. opfordrer på baggrund af, at den internationale finansielle krise har nået Europa og 
indirekte kan påvirke handel og udenlandske investeringer på Vestbalkan, Kommissionen 
til at følge udviklingen og om nødvendigt vedtage passende foranstaltninger for at sikre, 
at stabiliserings- og associeringsprocessen, som er en vigtig faktor for stabiliteten i 
regionen og er i Den Europæiske Unions interesse, kan fortsætte uden problemer;

Finansielle tjenester, told, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption

34. betragter det som afgørende for den økonomiske udvikling i landene i denne region, at 
landene reformerer deres bank- og forsikringssystemer substantielt, skaber et effektivt 
system for mikrokreditter og forbedrer reguleringen og overvågningen af bankernes 
aktiviteter og dermed lægger grunden til en gradvis åbning af deres finansielle markeder;

35. opfordrer de lande i regionen, der er præget af korruption inden for den offentlige sektor, 
til at træffe alle passende foranstaltninger til bekæmpelse heraf og til at sikre, at deres 
toldtjenester kommer til at arbejde bedre og mere gennemskueligt i overensstemmelse 
med de standarder, Den Europæiske Union og Verdenstoldorganisationen har fastlagt;

36. understreger nødvendigheden af, at toldkontrollen intensiveres og gøres strengere med 
henblik på at bekæmpe smugling, forfalskning og piratkopiering af varer, handlinger, der 
ud over de økonomiske indkomsttab, som de medfører, også rummer høje risici for 
indbyggernes sundhed, både i Den Europæiske Union og i Vestbalkanlandene;

37. ser positivt på det forbedrede erhvervsklima og foranstaltningerne med sigte på at 
reducere de retlige og administrative hindringer for virksomhedsetablering; udtrykker 
imidlertid sin bekymring over tilstedeværelsen af karteller og misbruget af en 
markedsdominerende stilling foretaget af såkaldte "tycoons" i nogle Vestbalkanlande og 
af virksomheder med en sådan position; opfordrer regeringerne i landene på Vestbalkan 
til at intensivere bekæmpelsen af korruption og til at udforme en passende 
konkurrencepolitik, der også omfatter offentlige virksomheder;

38. opfordrer Vestbalkanlandene til at udvikle deres beskæftigelses- og skattepolitik med 
henblik på at løse problemerne med arbejdsløshed, relativt høje lønninger og en stor 
uformel økonomi;

39. understreger, at en fair og gennemskuelig regional konkurrence på tværs af grænserne 
inden for offentlige udbud er et vigtigt element på et ægte integreret regionalt marked; 
opfordrer Vestbalkanlandene til at vurdere, i hvilken udstrækning offentlige indkøb kan 
benyttes til at stabilisere en bæredygtig økonomisk udvikling, og til at intensivere deres 
bestræbelser på at skabe et mere integreret og mere velfungerende regionalt system for 
offentlige kontrakter gennem anvendelse af princippet om ikke-diskriminering mellem 
nationale og regionale leverandører;

o

o o

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
parlamenterne og regeringerne i medlemsstaterne og i de berørte lande.

Adlib Express Watermark


	P6_TA-PROV(2009)0005_da.doc

