
P6_TA-PROV(2009)0005
Handels- en economische betrekkingen met de westelijke Balkan 
Resolutie van het Europees Parlement van 13 januari 2009 over handel en economische 
betrekkingen met de westelijke Balkan (2008/2149(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1946/2005 van de Raad van 14 november 2005 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2007/2000 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 Unie1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van 
een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)2,

– gezien de conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Thessaloniki van 
19 en 20 juni 2003, waar alle landen op de westelijke Balkan werd beloofd dat zij zouden 
toetreden tot de Europese Unie,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 16 december 2005 om de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en de 
conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raden van 15 en 16 juni 2006, van 14 
en 15 december 2006 en van 19 en 20 juni 2008,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 3 oktober 2005 om toetredingsonderhande-
lingen met Kroatië te starten,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2008 getiteld "Westelijke Balkan: 
versterking van het Europees perspectief" (COM(2008)0127),

– gezien resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van Kosovo en de 
rol van de EU3,

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 12 oktober 2006 over het voorstel voor een besluit 
van de Raad tot toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 april 2008 over het voortgangsverslag 2007 
betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over het voortgangsverslag 2007 
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betreffende Kroatië1,

– gezien zijn aanbevelingen aan de Raad van 15 maart 2007 inzake Bosnië-Herzegovina2,

– gezien zijn aanbevelingen aan de Raad van 25 oktober 2007 over de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Servië3,

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 6 september 2006 over het voorstel voor een 
besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en 
de Republiek Albanië, anderzijds4,

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 13 december 2007 over het voorstel voor een 
besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en 
de Republiek Montenegro anderzijds5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 januari 2007 over de uitbreiding van de 
belangrijkste trans-Europese vervoersassen naar de buurlanden - Richtsnoeren voor vervoer 
in Europa en de naburige regio's (COM(2007)0032),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2008 inzake de voortgang van de
verkennende gesprekken over de samenwerking met de buurlanden op het gebied van 
vervoer (COM(2008(0215),

– gelet op het Verdrag tot oprichting van een Energiegemeenschap tussen de Europese Unie 
en Zuidoost-Europa, dat is ondertekend in Athene op 25 oktober 2005,

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 november 2007 over de uitbreidingsstrategie 
en de voornaamste uitdagingen 2007–2008 (COM(2007)0663), 

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 16 maart 2006 over het document van de 
Commissie betreffende de strategie voor de uitbreiding6 en van 13 december 2006 over de 
mededeling van de Commissie over de uitbreidingsstrategie en de belangrijkste uitdagingen 
voor 2006-20077, 

– onder verwijzing naar al zijn eerdere resoluties over de landen van de westelijke Balkan,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

A. overwegende dat de Europese Raad in Thessaloniki duidelijk "het Europese perspectief" 
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van de landen op de westelijke Balkan heeft geformuleerd en heeft aangegeven dat het 
proces van stabilisatie en associatie de achtergrond vormt waartegen de betrekkingen 
tussen de EU en de westelijke Balkan zich ontwikkelen,

B. overwegende dat Kroatië op dit moment toetredingsonderhandelingen voert met de EU 
en dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in 2005 de status van 
kandidaat-lidstaat heeft verworven,

C. overwegende dat de EU-handelsconcessies en de financiële steun door de EU cruciaal
zijn geweest in het stabilisatie- en associatieproces van de landen in de westelijke 
Balkan,

D. overwegende dat Kroatië ver gevorderd is op weg naar volledig lidmaatschap van de 
Europese Unie en dat de onderhandelingen naar verwacht in 2009 zullen worden 
afgerond, dat het land consequent voldoet aan de politieke en economische criteria van 
Kopenhagen en algemeen wordt erkend dat het een functionerende markteconomie heeft 
die als positief voorbeeld zou kunnen dienen voor de andere landen in de regio,

E. overwegende dat de Kosovaarse Assemblee op 17 februari 2008 een resolutie heeft 
aangenomen waarin wordt verklaard dat Kosovo zelfstandig is; overwegende dat de 
Raad op 18 februari 2008 heeft opgemerkt dat de lidstaten overeenkomstig de nationale 
praktijk en de internationale wetgeving zouden beslissen over hun betrekkingen met 
Kosovo; overwegende dat de totale EU-bijstand aan Kosovo voor de periode 2007–2010 
op ruim één miljard euro wordt geraamd, een bedrag dat bestemd is voor het steunen 
van de politieke en economische ontwikkeling van Kosovo en het financieren van de 
EU-bijdrage aan de internationale aanwezigheid in Kosovo,

F. overwegende dat economische welvaart en volledige integratie in de interne markt en in 
het wereldhandelssysteem essentieel zijn voor stabiliteit op de lange termijn en voor een 
duurzame economische en sociale ontwikkeling in de hele westelijke Balkan,

G. overwegende dat verwacht wordt dat het doordacht gefaseerd openstellen van de markt 
in landen in de westelijke Balkan, met een benadering per land, waarmee hoofdzakelijk 
de totstandkoming van een regionale markt wordt gestimuleerd, in belangrijke mate zal 
bijdragen aan de totstandkoming van politieke en economische stabiliteit in de regio, 

H. overwegende dat een intensievere economische samenwerking in de westelijke Balkan 
ook positieve vooruitzichten biedt voor groei van de economieën van de zuidoostelijke 
EU-lidstaten en bevorderlijk zal zijn voor hun verdergaande integratie in interne markt,

I. overwegende dat de Midden-Europese Vrijhandelsassociatie (CEFTA) 32 bilaterale 
handelsconcessies in de Zuid-Europese Regio heeft geconsolideerd tot een enkel 
allesomvattend regionaal vrijhandelsverdrag dat de liberalisering van de handel ten 
opzichte van het huidige niveau door middel van een enkel systeem van billijke, 
transparante en voorspelbare regels sterk verbetert,

J. overwegende dat de economische groei in de westelijke Balkan sterk uiteenloopt, in 
2006 van 3% in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot 10,3% in 
Montenegro; overwegende dat ook de werkloosheidscijfers uiteenlopen, in 2007 van 
hoge werkloosheid, zoals in Kosovo (40%), tot lagere cijfers, zoals in Montenegro 
(11,9),



K. overwegende dat de economieën van de landen in de westelijke Balkan sterk afhankelijk 
zijn van buitenlandse handel en dat de totale import en export een aanzienlijk percentage 
van hun BBP vormt; overwegende dat 61% van handelsstromen in de regio naar de EU 
gaat, terwijl deze stromen slechts 2% van de communautaire externe handel uitmaken, 

L. overwegende dat een goede infrastructuur en vergemakkelijking van transport van 
wezenlijk belang zijn voor economische ontwikkeling, sociale cohesie en integratie,

M. overwegende dat omvangrijker steunverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) 
in de westelijke Balkan nodig is om een duurzame economische groei te 
bewerkstelligen, banen te creëren en de export te bevorderen,

N. overwegende dat de dienstensector, in het bijzonder de toeristische tak, een belangrijke 
rol speelt in de economieën van de landen in de westelijke Balkan,

O. overwegende dat kleine markten, zoals die voorkomen in sommige landen in de 
westelijke Balkan, bij uitstek gevoelig zijn voor kartelvorming, restrictief beleid en 
misbruik van marktpositie, mogelijk met grote gevolgen voor de regionale economische 
groei, werkloosheidscijfers en de sociale ontwikkeling,

P. overwegende dat de economieën van de westelijke Balkan sterk heterogeen zijn en 
verschillende kenmerken vertonen; Albanië, Kroatië en Montenegro bijvoorbeeld 
verschillen van de andere landen in de westelijke Balkan doordat het toerisme van 
cruciaal belang voor hen is,

Q. overwegende dat alle landen in de westelijke Balkan stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten (SAO's) hebben gesloten met de EU,

Algemene overwegingen

1. toont zich verheugd over de vooruitgang die is geboekt in het stabilisatie- en 
associatieproces, en in het bijzonder over de recente ondertekening van de stabilisatie-
en associatieovereenkomsten met Bosnië-Herzegovina en Servië; roept de lidstaten op 
de ratificatieprocedure voor alle SAO's zo snel mogelijk af te ronden; verwelkomt de 
vooruitgang die is geboekt met de tenuitvoerlegging van de interim-overeenkomsten en 
roept de westelijke Balkanstaten op hun inspanningen op dit gebied voort te zetten; 
onderstreept het belang van het verder bevorderen van de multilaterale dimensie van het 
stabilisatie- en associatieproces met het oog op het volledig hervatten van de regionale 
samenwerking op alle gebieden;

2. benadrukt nogmaals "het Europese perspectief" van de landen in de westelijke Balkan, 
zoals dat door de Europese Raad in Thessaloniki duidelijk is geformuleerd; wijst er 
echter op dat de toekomstige toetreding van de landen in de westelijke Balkan strikt 
afhankelijk wordt gesteld van naleving van alle voorwaarden en vereisten die zijn 
gesteld door de EU, inclusief de door de Europese Raad van Kopenhagen vastgestelde 
criteria en de succesvolle voltooiing het stabilisatie- en associatieproces, hetgeen
regionale samenwerking, goede betrekkingen met de buurlanden en volledige 
medewerking met het Joegoslavië-tribunaal omvat;

3. benadrukt dat een serieus vooruitzicht voor de landen van de Westelijke Balkan op 
lidmaatschap van de EU een katalysatorwerking kan hebben die de bevolking en 



regeringen bemoedigt om regressief nationalisme en sektarisch geweld de rug toe te 
keren en zich te richten op integratie met de rest van Europa; dat het daarnaast zal leiden 
tot een verbetering van de relatief slechte reputatie van de westelijke Balkan in de EU 
ten gevolge van de recente oorlogen en de politieke controverses van de laatste 
decennia, hetgeen vervolgens een stimulans zal zijn voor bedrijven in de EU om in de 
regio actiever te worden;

4. moedigt de Europese Unie aan haar betrokkenheid bij de westelijke Balkan voortdurend 
te tonen, in het bijzonder in deze politiek gevoelige periode; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij zich realiseren dat het noch in het belang van de EU is, noch 
in dat van de westelijke Balkan om in Kosovo een "zwart gat" te laten ontstaan; 
verzoekt de instellingen van de EU derhalve om actief betrokken te blijven om 
spanningen te voorkomen;

5. stelt vast dat het van groot belang is dat de gekozen algemene benadering van de 
westelijke Balkan zodanig is, dat rekening wordt gehouden met de verschillen die tussen 
de landen in deze regio bestaan met betrekking tot het niveau van hun economische 
ontwikkeling en de naleving van het acquis communautaire en de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); benadrukt om deze reden dat het belangrijk is dat de 
weg naar lidmaatschap van de EU voor alle landen in de Balkan strikt individueel is, 
waarbij zij onder andere ieder afzonderlijk dienen te voldoen aan de criteria van 
Kopenhagen en aan de voorwaarden en vereisten die zijn gesteld door de EU;

6. verwelkomt de visumversoepeling en de overnameovereenkomst die van kracht zijn 
geworden in januari 2008 en de dialoog over routekaarten voor de geleidelijke 
liberalisering van het visumstelsel voor de landen in de westelijke Balkan; is van 
oordeel dat er dringend behoefte is aan het opzetten en verbeteren van goed 
functionerende douanestelsels om handelsstromen te vereenvoudigen en te zorgen voor 
nauwere samenwerking op het gebied van economie, wetenschap, technologie en 
handel; juicht het besluit van de Commissie toe om onder het Erasmus Mundus-
programma een groeiend aantal beurzen te verstrekken aan studenten uit de westelijke 
Balkan;

WTO en CEFTA

7. verzoekt de Commissie en de Raad alle passende maatregelen te nemen teneinde een 
verdergaande integratie van de westelijke Balkan in het internationale systeem voor 
handel en economie aan te moedigen, met name door middel van toetreding tot de WTO 
van de landen in de regio die nog geen lid zijn; stelt met instemming vast dat Albanië, 
Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië reeds WTO-leden zijn; 
onderstreept dat de liberalisering van de handel gepaard moet gaan met 
armoedebestrijding en het terugdringen van werkloosheid, het bevorderen van 
economische en sociale rechten en respect voor het milieu;

8. benadrukt de stimulans die van regionale samenwerking en goede betrekkingen tussen 
de buurlanden kan uitgaan voor economische groei in de regio en de essentiële rol die de 
CEFTA in dit proces speelt; benadrukt dat de CEFTA ook een belangrijke rol kan 
spelen bij de verdere integratie van de regio in de Europese Unie door een versterking 
van de economische en handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en de westelijke 
Balkan; is derhalve van oordeel dat de CEFTA in belangrijke mate bijdraagt aan de 
voorbereiding van de landen van de westelijke Balkan op toetreding tot de Europese 



Unie;

9. verzoekt de regeringen van de landen in de westelijke Balkan nader te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om de handel verder te liberaliseren op gebieden die tot nu 
toe daarvan waren uitgesloten en mechanismen in het leven te roepen voor de 
stelselmatige bestrijding van schendingen van de internationale intellectuele- en 
industriële-eigendomsrechten; verzoekt deze regeringen eveneens om zich geleidelijk 
aan te passen aan het communautair acquis en zich actief in te zetten voor het 
beëindigen van de praktijken en regelingen die niet-tarifaire handelsbelemmeringen 
vormen; 

Europese steun en eigen verantwoordelijkheid van de landen van de westelijke Balkan 
voor het hervormingsproces

10. steunt de inspanningen van de landen in de westelijke Balkan op het gebied van 
hervormingen en regionale samenwerking door middel van hun IPA; benadrukt dat de 
landen in de westelijke Balkan zelf verantwoordelijk zijn voor hun hervormingsproces; 
spoort de landen van de westelijke Balkan aan zelf initiatieven te ontplooien om 
voldoende ambitieuze projecten op te zetten om gebruik te kunnen maken van de 
beschikbare Europese fondsen, en zich niet te passief en afhankelijk van Europese 
initiatieven op te stellen;

11. benadrukt de rol van de regio's in de economische en sociale ontwikkeling en 
dientengevolge het belang van het IPA, om de landen van de westelijke Balkan te 
begeleiden in het proces van democratisering, van economische en sociale hervorming 
en van aanpassing aan de Europese normen, en om hen dichter bij de structuren van de 
Europese Unie te brengen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat het IPA over voldoende 
extra financiële middelen beschikt om op de werkelijke behoeftes afgestemde projecten 
te kunnen ontwikkelen en op lokaal en regionaal niveau efficiënte en gerichte 
ondersteuning te kunnen verschaffen; benadrukt het belang van people-to-people-
projecten, die zich er in het bijzonder voor lenen om mensen op lokaal niveau bewust te 
maken van de meerwaarde, die de Europese Unie met zich meebrengt;

13. spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het een van de prioriteiten van het IPA is 
om, zowel op nationaal als op regionaal niveau, een bijdrage te leveren aan de opbouw 
van de institutionele en bestuurlijke capaciteit op de westelijke Balkan; moedigt de 
Commissie aan om de activiteiten op dit vlak te intensiveren, teneinde de ontwikkeling 
van het bestuur te bevorderen en deze landen en regio's voor te bereiden op de juiste 
aanwending van de structuurfondsen en hun aanpassing aan de EU-normen te 
bevorderen met het oog op hun eventuele toekomstige toetreding; verzoekt de 
Commissie om bij de institutionele opbouw een hoog transparantieniveau te garanderen 
en passende maatregelen te nemen om corruptie te voorkomen;

14. verzoekt de Raad en de Commissie om, in samenwerking met de internationale en 
regionale organisaties die zich bezighouden met economische thema's in de westelijke 
Balkan, de landen in de regio gespecialiseerde technische ondersteuning op economisch 
en administratief gebied te bieden waarmee de structuur van de lokale overheden kan 
worden verstevigd, er een efficiëntere en meer gevarieerde economische infrastructuur 
kan worden opgebouwd en de afzet van lokale producten op buitenlandse markten, en in 



het bijzonder de Europese Unie, kan worden vergroot;

15. stelt voor dat de lidstaten de landen in de westelijke Balkan zogeheten "government-to-
government" programma's bieden die voorzien in specifieke ondersteuning, training en 
coaching van de nationale ministeries op gebieden waarop dat door de autoriteiten van 
de landen in de westelijke Balkan uitdrukkelijk wordt gevraagd; benadrukt dat deze 
programma's een belangrijke rol kunnen spelen bij de implementatie van het 
communautair acquis in de regio, terwijl zij de landen in de westelijke Balkan de 
mogelijkheid bieden precies aan te geven welke vormen van ondersteuning zij nodig 
hebben;

16. verzoekt de Commissie alle nieuwe voorstellen met betrekking tot bijzondere 
begrotingssteun aan de landen in de westelijke Balkan tijdig en naar behoren ter 
goedkeuring aan het Parlement voor te leggen; benadrukt dat verdere financiële steun 
aan de westelijke Balkan (en in het bijzonder aan Kosovo) afhankelijk moet worden 
gesteld van de totstandkoming, met ondersteuning van internationale financiële 
instellingen, van een omvattend en realistisch economisch ontwikkelingsplan voor de 
lange termijn;

17. is van oordeel dat lokale en regionale autoriteiten een beslissende rol spelen bij de 
totstandbrenging van duurzame economische ontwikkeling en de versterking van de 
maatschappelijke organisaties, door nationale en communautaire prioriteiten te 
concretiseren door publiek-private partnerschapsprojecten;

18. benadrukt het belang van grensoverschrijdende en internationale samenwerking om 
gezamenlijke projecten te ontwikkelen en duurzame banden tussen de regio's op de 
westelijke Balkan onderling en tussen deze regio's en regio's in de lidstaten tot stand te 
brengen; benadrukt tevens dat deze samenwerking niet alleen economische voordelen 
oplevert, maar ook politieke en intermenselijke, omdat ze toenadering tussen volken en 
regeringen mogelijk maakt en, op de lange termijn, stabiliteit en welvaart in deze regio
waarborgt;

19. moedigt de regio's van de Europese Unie aan om het initiatief te nemen bij het 
implementeren van grensoverschrijdende projecten met de westelijke Balkanregio, 
teneinde een langdurige, nauwe samenwerking tot stand te brengen op regionaal niveau, 
en bij het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken binnen de Europese netwerken 
van regionale samenwerking; is van mening dat de samenwerking in de regio kan 
worden bevorderd door de Raad voor regionale samenwerking te versterken;

Economisch beleid, energie, transport en milieu

20. dringt er bij de landen in de regio op aan de vooruitgang die zij hebben geboekt op het 
gebied van macro-economische stabiliteit, voorwaarde voor een duurzame economische 
groei, in nauwe samenwerking met de Commissie en met andere relevante internationale 
financiële instellingen te handhaven en uit te bouwen door middel van een degelijk 
fiscaal en monetair beleid; dringt er voorts bij de landen op aan vaart te maken met het 
doorvoeren van structurele hervormingen, in het bijzonder op het gebied van fiscaal 
beleid en douane en administratie, door de beginselen transparantie en 
verantwoordingsplicht en een goed beheer van middelen in de publieke sector te 
bevorderen;



21. benadrukt dat het essentieel is om meer steun te bieden aan de ontwikkeling van de 
private sector in de regio en investeringen in de infrastructuur, onder andere door een 
nauwere samenwerking met de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling en andere internationale financiële instellingen ;

22. acht het noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van de regio om een gunstig 
investeringsklimaat te scheppen en roept de Commissie en de staten in de westelijke 
Balkan op om toe te werken naar een intensivering van economische hervormingen door 
strategische ontwikkelingsplannen op te stellen voor de uitvoering van 
investeringsprojecten die van betekenis zijn voor de regio als geheel;

23. prijst de regeringen van de landen van de westelijke Balkan om de vooruitgang die zij 
tot nu toe hebben geboekt op economisch gebied, waarbij de macro-economische 
stabiliteit in stand is gehouden; is ingenomen met de toepassing door de regeringen van 
fiscale beleidsmaatregelen en beleidsmaatregelen inzake begrotingsdiscipline, die 
hebben geleid tot hogere ontvangsten op de staatsbegrotingen;

24. benadrukt de noodzaak van de ontwikkeling van een samenwerking op het gebied van 
energie in de regio, in het bijzonder bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, 
het tot stand brengen van open, betrouwbare en competitieve markten en het scheppen 
van de juiste voorwaarden voor de uitbreiding van de infrastructuur voor energie in de 
regio, waaronder het verbeteren van de onderlinge koppelingscapaciteit tussen de 
omliggende EU-lidstaten en de partnerlanden; benadrukt de belangrijke rol die de 
Energiegemeenschap speelt bij het streven naar dit doel;

25. is van mening dat de ontwikkeling van de haven van Rijeka in Kroatië een bijzonder 
belangrijk project is voor de Europese Unie; is ervan overtuigd dat de Europese Unie er 
belang bij heeft dat deze ontwikkeling zo snel mogelijk gerealiseerd wordt;

26. benadrukt dat milieubescherming een belangrijk element is in de duurzame 
ontwikkeling in de westelijke Balkan; acht het absoluut noodzakelijk dat de Commissie 
en de regeringen in de westelijke Balkan milieuvriendelijke beleidsmaatregelen en 
strategieën ontwikkelen in overeenstemming met de milieuwetgeving van de EU;

27. acht het van belang dat de Westelijke Balkanlanden de communautaire beginselen en 
richtsnoeren van Europees maritiem beleid toepassen en beklemtoont de noodzaak van 
een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de Donau, in overeenstemming met EU-
wetgeving, omdat het een belangrijke vervoerscorridor is en een bron van rijkdommen; 
steunt in dat verband de huidige regionale initiatieven en organisaties (en met name de 
Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau - ICPDR), die streven 
naar milieubescherming, beter gebruik van de binnenlandse capaciteit voor vervoer over 
water en een hoger niveau van rampenpreventie voor de Donau;

28. herinnert eraan dat ook het landbouwhandelsverkeer met Kroatië dient te worden 
uitgebreid, zodat het land zich zo soepel mogelijk kan aanpassen aan het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

29. erkent de specifieke geografische en strategische ligging van de regio die het gebied tot 
een natuurlijke doorvoerplaats maken voor de handel in goederen, in het bijzonder 
primaire energie (ruwe olie en aardgas) tussen Europa en Azië; is verheugd over de 
totstandkoming van belangrijke subregionale transportprojecten zoals de zuidoostelijke 



as die bijdraagt aan de daadwerkelijke opneming van de landen van de westelijke 
Balkan in het netwerk van energiepijpleidingen dat de Europese Unie verbindt met 
Turkije en de Kaukasuslanden; verzoekt de Commissie en de landen in de westelijke 
Balkan voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de modernisering van 
de infrastructuur, in het bijzonder in verband met de logistieke sector, en hervormingen 
door te voeren die noodzakelijk zijn voor het competitiever en dynamischer maken van 
de sector;

30. benadrukt dat de administratieve belemmeringen binnen de detailhandel die de komst 
van nieuwe concurrerende levensmiddelenwinkels verhinderen, uit de weg moeten 
worden geruimd, aangezien de ondoelmatigheid van de levensmiddelensector voor 
Europese producenten een belemmering vormt om markttoegang te verkrijgen;

31. onderstreept de noodzaak om meer steun te bieden aan de ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's) op basis van het Europees Handvest voor kleine 
ondernemingen dat dooralle landen in de westelijke Balkan wordt gesteund; dringt er bij 
de Commissie en de lidstaten op aan toegang te waarborgen tot de structuurfondsen van 
de EU en betere financiering te bieden voor KMO-gerelateerde projecten; dringt er bij 
de Commissie op aan een institutioneel kader in het leven te roepen ter bevordering van 
de samenwerking tussen de Gemeenschap en de particuliere sector in de westelijke 
Balkan en ter verzekering van een juist gebruik van de communautaire middelen;

32. benadrukt dat het noodzakelijk is om de reikwijdte van de samenwerking op het gebied 
van onderwijs en wetenschap tussen de Europese Unie en de landen in de westelijke 
Balkan te vergroten, zodat de voorwaarden worden geschapen voor een stabiele 
economische ontwikkeling en groei in de regio, waardoor de integratie van de westelijke 
Balkan in de gemeenschappelijke economische ruimte, de gemeenschappelijke ruimte 
voor onderzoek en onderwijs en de deelname van de regio aan de arbeidsmarkt in 
overeenstemming met EU-regels en -vereisten worden gestimuleerd;

33. verzoekt de Commissie, gezien het feit dat de internationale financiële crisis Europa 
heeft bereikt en een indirect effect kan hebben op de handel en de buitenlandse 
investeringen in de westelijke Balkanlanden, een oog te houden op de ontwikkelingen 
en zonodig adequate maatregelen te nemen om een soepele voortzetting van het 
stabilisatie- en associatieproces te garanderen, hetgeen een belangrijke factor is voor de 
stabiliteit in de regio en in het belang is van de Europese Unie zelf;

Financiële dienstverlening, douane, de strijd tegen georganiseerde misdaad en corruptie

34. acht een grondige hervorming van het bank- en verzekeringswezen, de ontwikkeling van 
een efficiënt systeem voor microkrediet en een betere reglementering en bewaking van 
de bancaire activiteiten, waarmee de basis wordt gelegd voor een gefaseerde opening 
van de financiële markten van de landen in de regio, essentiële voorwaarden voor hun 
economische ontwikkeling;

35. verzoekt de landen in de regio die te lijden hebben onder corruptie binnen het 
overheidsapparaat alle noodzakelijke acties te ondernemen teneinde deze te bestrijden 
en een efficiëntere en transparantere werking van de douane te garanderen 
overeenkomstig de regels die zijn opgesteld door de Europese Unie en de 
Werelddouaneorganisatie;



36. onderstreept de noodzaak van intensivering en versterking van douanecontrole om op te 
treden tegen smokkel, namaak en piraterij van goederen, omdat deze praktijken niet 
alleen leiden tot inkomstenderving, maar ook grote risico's met zich meebrengen voor 
de gezondheid van de inwoners van zowel de Europese Unie als de landen in de 
westelijke Balkan;

37. juicht het verbeterde ondernemingsklimaat en de maatregelen om de wettelijke en 
administratieve hinderpalen voor het opstarten van een bedrijf weg te nemen toe; geeft 
echter uiting aan zijn bezorgdheid over het bestaan van kartels en misbruik van 
marktpositie door zogenoemde "tycoons" in een aantal landen in de westelijke Balkan
en ondernemingen met dominante marktposities; dringt er bij de regeringen van de 
landen in de westelijke Balkan op aan de strijd tegen corruptie te intensiveren en een 
doeltreffend concurrentiebeleid te ontwikkelen waarbinnen zich ook de staatsbedrijven 
moeten bewegen;

38. verzoekt de westelijke Balkanlanden werkgelegenheids- en fiscaal beleid te ontwikkelen 
teneinde de problemen op het gebied van werkloosheid, de relatief hoge salarissen en de 
grote omvang van de informele economie aan te pakken;

39. benadrukt dat eerlijke en transparante regionale grensoverschrijdende concurrentie in 
openbare aanbestedingsprocedures een belangrijk element is van een werkelijk 
geïntegreerde regionale markt; verzoekt de landen in de westelijke Balkan het potentieel 
van overheidsopdrachten voor de stabilisatie van duurzame economische ontwikkeling 
te onderzoeken en hun inspanningen voor een beter geïntegreerd en beter functionerend 
systeem van regionale openbare aanbestedingen te intensiveren, waarbij het beginsel 
van niet-discriminatie tussen binnenlandse en regionale aanbieders wordt nageleefd;

°

° °

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan parlementen en regeringen van de lidstaten en de betrokken landen.


