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Relaţiile comerciale şi economice cu Balcanii de Vest

Rezoluţia Parlamentului European din 13 ianuarie 2009 privind relațiile comerciale și 
economice cu Balcanii de Vest (2008/2149(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1946/2005 al Consiliului din 14 noiembrie 2005 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 privind introducerea de măsuri 
comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de 
procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de
instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)2,

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 
iunie 2003, la care tuturor statelor din Balcanii de Vest li s-a promis că vor deveni 
membre ale Uniunii Europene,

– având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei statutul de țară candidată la UE și concluziile 
Președinției Consiliilor Europene din 15-16 iunie 2006, din 14-15 decembrie 2006 și din 
19-20 iunie 2008,

– având în vedere decizia Consiliului European din 3 octombrie 2005 privind deschiderea 
negocierilor de aderare cu Croația,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2008, intitulată „Balcanii de Vest: 
consolidarea perspectivei europene” (COM(2008)0127),

– având în vedere Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite din 10 iunie 1999,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul provinciei Kosovo și 
rolul UE3,

– având în vedere Poziţia sa din 12 octombrie 2006 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului privind acordarea unui ajutor financiar excepțional pentru Kosovo din partea 
Comunității4,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 aprilie 2008 referitoare la raportul de progrese pentru 
anul 2007 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia 5,

                                               
1 JO L 312, 29.11.2005, p. 1.
2 JO L 210, 31.7.2006, p. 82.
3 JO C 27 E, 31.1.2008, p. 207.
4 JO C 308 E, 16.12.2006, p. 141.
5 Texte adoptate, P6_TA(2008)0172.
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– având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind raportul de progrese pentru anul 
2007 privind Croația1,

– având în vedere Recomandarea sa din 15 martie 2007 adresată Consiliului privind 
Bosnia-Herțegovina2,

– având în vedere Recomandarea sa din 25 octombrie 2007 adresată Consiliului privind 
relațiile dintre Uniunea Europeană și Serbia3,

– având în vedere Poziţia sa din 6 septembrie 2006 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului și a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și asociere între 
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 
Albania, pe de altă parte4,

– având în vedere Poziţia sa din 13 decembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului și a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și asociere între 
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 
Muntenegru, pe de altă parte5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 ianuarie 2007, intitulată „Extinderea 
principalelor axe transeuropene de transport către țările învecinate - Orientări pentru 
transportul în Europa și în regiunile învecinate”(COM(2007)0032),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2008 privind progresul discuțiilor 
exploratorii asupra cooperării în domeniul transporturilor cu țările învecinate 
(COM(2008)0125),

– având în vedere Tratatul de constituire a Comunității Energiei UE-Europa de Sud-Est, 
care a fost semnat la Atena la 25 octombrie 2005,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind strategia de 
extindere și principalele provocări 2007-2008 (COM(2007)0663),

– având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2006 referitoare la documentele de strategie 
ale Comisiei pentru 2005 cu privire la extindere6 și cea din 13 decembrie 2006 referitoare 
la Comunicarea Comisiei privind strategia de extindere și principalele provocări 2006-
20077,

– având în vedere toate rezoluții anterioare privind statele din Balcanii de Vest,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0489/2008),

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0120.
2 JO C 301 E, 13.12.2007, p. 224.
3 JO C 263 E, 16.10.2008, p. 626.
4 JO C 305 E, 14.12.2006, p.141.
5 Texte adoptate, P6_TA(2007)0617.
6 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 402.
7 JO C 317 E, 23.12.2006, p. 480.
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A. întrucât Consiliul European de la Salonic a formulat în mod clar „perspectiva europeană” 
a statelor din Balcanii de Vest și a indicat că procesul de stabilizare și asociere va 
constitui cadrul general al relațiilor europene cu statele din Balcanii de Vest;

B. întrucât Croația este implicată în prezent în negocieri de aderare la UE, iar Fosta 
Republică Iugoslavă Macedonia a obținut statutul de țară candidată în 2005;

C. întrucât concesiile comerciale și asistența financiară din partea UE au jucat un rol esențial 
în cadrul procesului de stabilizare și asociere din Balcanii de Vest;

D. întrucât Croația se află într-un stadiu avansat pe calea aderării depline la UE, având 
posibilitatea de a încheia negocierile în 2009, continuă să îndeplinească criteriile politice 
și economice de la Copenhaga și este recunoscută ca o țară cu o economie de piață 
funcțională, care ar putea reprezenta un exemplu pentru celelalte țări din regiune;

E. întrucât, la 17 februarie 2008, Parlamentul din Kosovo a adoptat o rezoluție care declara 
independența Kosovo; întrucât Consiliul a convenit la 18 februarie 2008 că statele 
membre vor decide, în conformitate cu practicile naționale și cu dreptul internațional, cu 
privire la relațiile lor cu Kosovo; întrucât asistența totală a UE pentru Kosovo este 
estimată la peste 1 miliard de euro pentru perioada 2007-2010 și reprezintă sprijin pentru 
dezvoltarea economică și politică a Kosovo și finanțarea contribuției UE la prezența 
internațională în Kosovo;

F. întrucât prosperitatea economică și integrarea deplină pe piața internă și în sistemul 
comercial mondial sunt esențiale pentru stabilitatea pe termen lung și pentru creșterea 
economică și socială durabilă în întreaga regiune a Balcanilor de Vest;

G. întrucât se așteaptă ca deschiderea treptată, minuțios adaptată a piețelor în statele din 
Balcanii de Vest, inclusiv printr-o abordare individuală pentru fiecare țară, urmărindu-se 
în principal crearea unei piețe regionale, să contribuie în mod semnificativ la procesul de 
stabilizare politică și economică în regiune;

H. întrucât o cooperare economică sporită în regiunea Balcanilor de Vest oferă perspective 
pozitive și pentru creșterea economică în statele membre din sud-estul Europei și, prin 
urmare, va stimula o mai bună integrare a acestora pe piața unică;

I. întrucât Acordul central european de comerț liber (CEFTA) a consolidat 32 de acorduri 
bilaterale de comerț liber din regiunea Europei de Sud într-un singur acord cuprinzător de 
comerț liber la nivel regional, care sporește nivelul curent de liberalizare din regiune 
printr-o rețea unică de norme echitabile, transparente și previzibile;

J. întrucât creșterea economică în țările Balcanilor de Vest variază considerabil, de la 3% în 
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia la 10,3% în Muntenegru în 2006; întrucât ratele 
șomajului variază, de la rate ridicate, precum în Kosovo (40% în 2007), până la rate mai 
scăzute, precum în Muntenegru (11,9% în 2007);

K. întrucât economiile Balcanilor de Vest sunt extrem de dependente de comerțul extern și 
întrucât importurile și exporturile totale reprezintă o parte substanțială din PIB-ul 
acestora; întrucât 61% din fluxurile comerciale ale regiunii au ca destinație UE, deși ele 
reprezintă doar 2 % din comerțul extern al UE;
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L. întrucât facilitarea și infrastructura în domeniul transporturilor sunt cruciale pentru 
dezvoltarea economică, coeziunea socială și integrare;

M. întrucât este necesar să se acorde un sprijin mai puternic pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM) din Balcanii de Vest în vederea garantării unei creșteri economice 
durabile, ocupării forței de muncă și a exporturilor;

N. întrucât sectorul serviciilor, în special cel al turismului, joacă un rol important în 
economiile țărilor din Balcanii de Vest;

O. întrucât piețele de dimensiuni reduse, cum sunt cele existente în unele dintre țările din 
Balcanii de Vest, sunt în mod special predispuse la apariția cartelurilor, a practicilor 
restrictive sau la abuzul de putere de piață, care pot avea un impact puternic asupra 
creșterii economice regionale, ratei șomajului și dezvoltării sociale;

P. întrucât economiile țărilor din Balcanii de Vest sunt foarte eterogene și au caracteristici 
diferite, de exemplu Albania, Croația și Muntenegru diferă de celelalte economii din 
Balcanii de Vest, având în vedere că sectorul turismului are un rol esențial în economiile 
lor;

Q. întrucât toate țările din Balcanii de Vest au încheiat acorduri de stabilizare și asociere 
(ASA) cu UE,

Considerații generale

1. salută progresele realizate în cadrul procesului de stabilizare și asociere și, în special, 
semnarea recentă a ASA cu Bosnia și Herțegovina și cu Serbia; invită statele membre să 
încheie cât de curând posibil procesul de ratificare pentru toate ASA; salută progresele 
înregistrate în punerea în aplicarea a Acordurilor interimare și invită țările din Balcanii de 
Vest să continue eforturile în acest sens; subliniază importanța consolidării în continuare 
a dimensiunii multilaterale a procesului de stabilizare și asociere în scopul reluării depline 
a cooperării regionale în toate domeniile;

2. reafirmă „perspectiva europeană” a statelor din Balcanii de Vest, care a fost clar 
formulată cu ocazia Consiliului European de la Salonic; subliniază totuși că viitoarea 
aderare a statelor din Balcanii de Vest la UE este strict condiționată de îndeplinirea 
tuturor condițiilor și cerințelor stabilite de UE, inclusiv a criteriilor de la Copenhaga, și de 
împlinirea cu succes a procesului de stabilizare și asociere, care include cooperarea 
regională, relațiile de bună vecinătate și cooperarea deplină cu Tribunalul Penal 
Internațional pentru fosta Iugoslavie;

3. subliniază că o perspectivă reală de aderare la UE pentru statele din Balcanii de Vest 
poate acționa ca un stimul care să încurajeze populația și guvernele acestora să renunțe la 
naționalismul regresiv, violența sectară și să se îndrepte către un viitor al integrării în 
Europa; în plus, aceasta va ameliora imaginea destul de negativă a Balcanilor de Vest în 
UE, cauzată de recentele războaie și de controversele politice din ultimele decenii, ceea ce 
va stimula, de asemenea, întreprinderile din UE să-și sporească activitățile economice în 
regiune;

4. încurajează Uniunea Europeană să se implice în continuare în Balcanii de Vest, în special 
în această perioadă delicată din punct de vedere politic; îndeamnă Consiliul și Comisia să 
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realizeze că nu este în interesul UE și al Balcanilor de Vest să se creeze o „gaură neagră” 
în Kosovo; prin urmare, solicită instituțiilor europene să se implice activ pentru a se evita 
tensiuni;

5. consideră că, în cazul Balcanilor de Vest, este esențial ca abordarea generală să țină 
seama de diferențele între țările din regiune în ceea ce privește nivelul de dezvoltare 
economică și respectarea acquis-ului comunitar și a normelor OMC; subliniază, prin 
urmare, importanța unui drum strict individual către aderarea la UE pentru fiecare dintre 
statele din Balcanii de Vest, bazat printre altele pe îndeplinirea în mod individual de către 
acestea printre altele a criteriilor de la Copenhaga, precum și a condițiilor și cerințelor 
stabilite de UE;

6. salută acordurile de facilitare a acordării vizelor și de readmisie, care au intrat în vigoare 
în ianuarie 2008, și dialogul pe marginea foilor de parcurs pentru liberalizarea treptată a 
regimului de vize pentru țările din Balcanii de Vest; consideră că există o necesitate reală 
de a îmbunătăți și de a institui regimuri vamale funcționale pentru a facilita fluxurile 
comerciale și a asigura o cooperare economică, științifică, tehnologică și comercială mai 
strânsă; salută decizia Comisiei de a acorda un număr din ce în ce mai mare de burse 
pentru studenții din Balcanii de Vest în cadrul programului Erasmus Mundus;

OMC și CEFTA

7. invită Comisia și Consiliul să ia toate măsurile necesare, destinate să favorizeze o 
integrare mai profundă a Balcanilor de Vest în sistemul economic și comercial mondial, 
în special prin aderarea la OMC a țărilor din regiune care încă nu sunt membre; ia act cu 
satisfacție de faptul că Albania, Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt 
deja membri ai OMC; subliniază că liberalizarea comerțului trebuie să se desfășoare în 
paralel cu reducerea sărăciei și a ratei șomajului, cu promovarea drepturilor economice și 
sociale și cu respectarea mediului;

8. subliniază stimulul oferit de cooperarea regională și de relațiile de bună vecinătate pentru 
creșterea economică în zonă și rolul esențial jucat de CEFTA în acest proces; subliniază 
că CEFTA poate, de asemenea, juca un rol important în integrarea în continuare a regiunii 
în UE prin consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre Uniunea Europeană și 
Balcanii de Vest; consideră, prin urmare, că CEFTA contribuie în mod semnificativ la 
pregătirea statelor din Balcanii de Vest în vederea aderării acestora la Uniunea 
Europeană;

9. invită guvernele din Balcanii de Vest să examineze în continuare posibilitatea unor 
măsuri vizând liberalizarea sporită a comerțului în domenii care au fost scutite până în 
prezent și să înființeze mecanisme pentru combaterea sistematică a tuturor formelor de 
încălcare a drepturilor internaționale de proprietate intelectuală și industrială; invită, de 
asemenea, guvernele respective să se alinieze la acquis-ul comunitar și să întreprindă 
acțiuni în vederea eliminării tuturor practicilor și măsurilor care reprezintă bariere 
comerciale netarifare;

Asistența europeană și responsabilitatea Balcanilor de Vest pentru procesul de reformă

10. sprijină eforturile de reformă și cooperare regională ale țărilor din Balcanii de Vest prin 
IPA specific; subliniază faptul că statele din Balcanii de Vest sunt singurele responsabile 
pentru procesul lor de reformă; îndeamnă statele din Balcanii de Vest să-și asume 
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responsabilitatea elaborării unui număr suficient de proiecte ambițioase pentru a putea 
utiliza fondurile europene disponibile fără să fie prea pasive și dependente de inițiativele 
europene;

11. subliniază rolul pe care îl joacă regiunile în dezvoltarea economică și socială și, în acest 
sens, importanța IPA în sprijinirea țărilor din Balcanii de Vest în procesul de 
democratizare, de transformare economică și socială și de aliniere la standardele 
europene, precum și în apropierea acestor țări de structurile UE;

12. solicită Comisiei și statelor membre să înzestreze IPA cu mijloace financiare 
suplimentare, necesare dezvoltării unor proiecte axate pe necesități și acordării unei 
asistențe eficiente și concentrate la nivel local și regional; subliniază importanța 
proiectelor interumane, care pot fi foarte potrivite pentru a sensibiliza populația locală cu 
privire la valoarea adăugată pe care o aduce Uniunea Europeană;

13. salută faptul că una din prioritățile IPA este de a contribui la dezvoltarea capacităților 
instituționale și administrative în țările din Balcanii de Vest, precum și la nivel național și 
regional; îndeamnă Comisia să consolideze acest sector de activitate pentru a stimula 
îmbunătățirea administrației și a pregăti aceste țări și regiuni pentru a putea absorbi în 
mod adecvat fondurile structurale precum și pentru a favoriza adaptarea acestora la 
normele europene, în perspectiva posibilei viitoare aderări a acestora; invită Comisia să 
garanteze un grad ridicat de transparență în cadrul dezvoltării instituțiilor și să ia măsurile 
potrivite în vederea evitării corupției;

14. invită Consiliul și Comisia să ofere statelor din regiune asistență tehnică economico-
administrativă prin persoane calificate corespunzător, în cooperare cu organizațiile 
internaționale și regionale care se ocupă de problemele economice ale Balcanilor de Vest, 
în vederea consolidării structurilor publice locale, a creării unei baze economice mai 
eficiente și mai diversificate, precum și pentru a ameliora pătrunderea produselor locale 
pe piețele străine și, în particular, în UE;

15. sugerează ca statele membre să ofere statelor din Balcanii de Vest programe 
interguvernamentale care să furnizeze țărilor respective asistență specifică, formare și 
îndrumare în ministerele lor naționale cu privire la acele domenii care sunt solicitate în 
mod explicit de către autoritățile statelor din Balcanii de Vest; subliniază că aceste 
programe pot juca un rol important în punerea în aplicare a acquis-ului comunitar în 
regiune, oferind în același timp statelor din Balcanii de Vest posibilitatea de a specifica 
formele exacte de asistență de care au nevoie;

16. invită Comisia să prezinte la timp Parlamentului toate propunerile noi care vizează 
furnizarea de asistență bugetară excepțională pentru țările din Balcanii de Vest; subliniază 
că asistența financiară suplimentară pentru Balcanii de Vest (în special pentru Kosovo) ar 
trebui să depindă de stabilirea, cu sprijinul instituțiilor financiare internaționale, a unui 
plan de dezvoltare pe termen lung, cuprinzător și realist;

17. consideră că autoritățile locale și regionale joacă un rol determinant în dezvoltarea 
economică durabilă și consolidarea societății civile, contribuind la materializarea 
priorităților naționale și comunitare prin proiecte ce creează parteneriate cu actorii din 
domeniul public și cel privat;

18. subliniază importanța cooperării transfrontaliere și transnaționale pentru dezvoltarea de 
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proiecte comune și stabilirea de legături durabile atât între regiunile Balcanilor de Vest, 
cât și între acestea și regiunile din statele membre ale UE; subliniază, de asemenea, faptul 
că avantajele unei astfel de cooperări nu sunt doar de ordin economic, ci au și o 
dimensiune politică și umană, permițând astfel o apropiere între popoare și guverne și 
garantând, pe termen lung, stabilitatea și prosperitatea în această regiune;

19. îndeamnă regiunile UE să ia inițiativa de a pune în practică proiecte transfrontaliere cu 
regiunile Balcanilor de Vest în vederea stabilirii unei cooperări strânse și pe termen lung 
la nivel regional, precum și în materie de schimburi de experiență și de bune practici în 
cadrul rețelelor europene de cooperare regională; consideră că prin consolidarea 
Consiliului de Cooperare Regională se poate promova cooperarea în regiune;

Politicile economice, energia, transportul și mediul

20. îndeamnă statele din regiune, în strânsă colaborare cu Comisia și cu alte instituții 
financiare internaționale competente, să mențină și să-și extindă progresele în materie de 
stabilitate macroeconomică, care reprezintă o condiție prealabilă pentru o creștere 
economică durabilă, prin politici fiscale și monetare solide; le îndeamnă, de asemenea, să 
accelereze ritmul reformelor structurale, în special în domeniul politicii fiscale, al vămilor 
și al administrației, prin promovarea principiilor transparenței și responsabilității, precum 
și prin sprijinirea unei gestiuni solide în sectorul public;

21. subliniază necesitatea acordării unui sprijin mai puternic dezvoltării sectorului privat din 
regiune și investițiilor în infrastructură prin, inter alia, o cooperare mai intensă cu Banca 
Europeană de Investiții, precum și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și 
cu alte instituții financiare internaționale;

22. consideră că, pentru dezvoltarea economică a regiunii, este esențial să fie creat un climat 
investițional favorabil și invită Comisia și statele din Balcanii de Vest să depună eforturi 
în vederea accelerării reformelor economice prin elaborarea de planuri de dezvoltare 
strategică pentru realizarea de proiecte investiționale de importanță regională;

23. apreciază guvernele din Balcanii de Vest pentru progresele deja realizate în domeniul 
economic, prin menținerea stabilității macroeconomice; salută punerea în practică de către 
guverne a unor politici fiscale și a unei discipline fiscale care au dus la creșterea 
veniturilor în bugetul statului;

24. subliniază importanța dezvoltării în continuare a cooperării energetice în regiune, având 
în vedere în special dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, a stabilirii unei piețe 
deschise, fiabile și competitive, precum și a ameliorării condițiilor generale pentru 
expansiunea infrastructurii energetice în regiune, inclusiv sporirea capacităților de 
interconectare între statele membre UE învecinate și țările partenere; subliniază rolul 
important al Comunității Energetice în îndeplinirea acestui obiectiv;

25. consideră dezvoltarea portului Rijeka din Croația ca fiind un proiect de importanță 
deosebită pentru Uniunea Europeană; consideră că este în interesul Uniunii Europene ca 
aceasta să demareze cât mai curând;

26. subliniază că protecția mediului reprezintă un element important al dezvoltării durabile în 
regiunea Balcanilor de Vest; consideră de o importanță imperativă promovarea de către 
Comisie și guvernele din Balcanii de Vest a unor politici și strategii de mediu solide, 
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conforme cu legislația comunitară în domeniul mediului;

27. consideră importantă aplicarea de către țările din Balcanii de Vest a principiilor și 
orientărilor politicii maritime europene comune și subliniază necesitatea unei exploatări 
eficiente și ecologice a fluviului Dunărea, în conformitate cu legislația UE, ca sursă de 
resurse prețioase și coridor de transport important; sprijină, în acest context, inițiativele 
regionale în desfășurare și organizațiile (în special Comisia Internațională pentru Protecția 
Fluviului Dunărea - CIPFD) care depun eforturi în folosul protecției mediului, al utilizării 
mai bune a capacității de transport pe căile navigabile interioare și al unui nivel mai 
ridicat de prevenire a catastrofelor în bazinul Dunării;

28. reamintește că este necesar să fie intensificat comerțul agricol și cu Croația, astfel încât, 
în momentul aderării, Croația să se poată alinia la politica agricolă comună într-un mod 
cât mai puțin problematic;

29. recunoaște geografia specifică a regiunii și situarea sa strategică, care transformă zona în 
punctul natural de tranzit pentru comerțul cu mărfuri, în special cu produse energetice 
primare (țiței și gaze naturale), dintre Europa și Asia; salută lansarea unor proiecte majore 
în materie de transport subregional, cum ar fi „axa sud-estică”, care va facilita includerea 
în termeni reali a țărilor din Balcanii de Vest în rețeaua energetică de conducte mai largă 
ce asigură legătura Uniunii Europene cu Turcia și cu țările din Caucaz; invită Comisia și 
Balcanii de Vest să pună la dispoziție suficiente resurse financiare pentru modernizarea 
infrastructurii, în special pentru sectorul logistic, și să întreprindă reformele necesare 
pentru a face sectorul mai competitiv și mai dinamic;

30. subliniază faptul că în domeniul comerțului cu amănuntul obstacolele administrative care 
împiedică apariția unor unități de comercializare a produselor alimentare mai competitive 
trebuie înlăturate, deoarece ineficiența comerțului cu produse alimentare împiedică 
producătorii europeni să pătrundă pe piață;

31. subliniază necesitatea de a oferi un sprijin suplimentar dezvoltării IMM-urilor pe baza 
Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici, aprobată de toate statele din Balcanii de 
Vest; invită Comisia și statele membre să garanteze accesul IMM-urilor la fondurile 
structurale europene și să ofere o mai bună finanțare pentru proiectele legate de IMM-uri; 
invită Comisia să stabilească un cadru instituțional pentru a consolida cooperarea între 
Comunitate și sectorul privat din țările din Balcanii de Vest, care va asigura folosirea 
adecvată a fondurilor comunitare;

32. subliniază necesitatea extinderii ariei de cooperare în domeniul educației și științei dintre 
UE și țările din Balcanii de Vest, fapt ce va crea condițiile necesare pentru o dezvoltare și 
creștere economică stabilă în regiune, încurajând astfel integrarea Balcanilor de Vest în 
spațiul economic comun, în spațiul comun al educației și cercetării, precum și participarea 
acestora la piața muncii în conformitate cu normele și cerințele UE;

33. dată fiind criza financiară internațională care a atins Europa și care ar putea avea un efect 
indirect asupra schimburilor comerciale și investițiilor străine în Balcanii de Vest, solicită 
Comisiei să urmărească evoluția situației și, dacă este cazul, să adopte măsurile 
corespunzătoare în vederea continuării fără probleme a procesului de stabilizare și 
asociere, care reprezintă un factor important pentru stabilitatea în regiune și servește 
intereselor UE;
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Serviciile financiare, vămile, combaterea crimei organizate și a corupției

34. consideră că, pentru dezvoltarea economică a țărilor din regiune, sunt esențiale o reformă 
de amploare a sistemului bancar și de asigurări, crearea unui sistem de microcreditare 
eficient și o mai bună reglementare și supraveghere a activităților bancare, ceea ce ar crea 
premisele pentru o deschidere treptată a piețelor financiare ale acestor țări;

35. invită statele din regiune care suferă de corupție în administrația publică să ia măsuri 
adecvate vizând combaterea acesteia și să garanteze o funcționare mai bună și mai 
transparentă a serviciilor lor vamale, în conformitate cu normele stabilite de UE și de 
Organizația Mondială a Vămilor;

36. subliniază necesitatea de a intensifica și a face mai severe controalele vamale în scopul 
combaterii fenomenelor de contrabandă, contrafacere și piratare a mărfurilor, practici 
care, pe lângă pierderea de venituri pe care o implică, prezintă riscuri importante pentru 
sănătatea publică a locuitorilor statelor din UE și Balcanii de Vest;

37. salută ameliorarea mediului de afaceri și măsurile vizând înlăturarea obstacolelor juridice 
și administrative pentru firmele nou înființate; își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la 
existența cartelurilor și la abuzul de putere de piață din partea așa-zișilor „magnați” în 
unele țări din Balcanii de Vest și a întreprinderilor care se află într-o poziție dominantă pe 
piață; îndeamnă guvernele din Balcanii de Vest să intensifice lupta împotriva corupției și 
să dezvolte o politică concurențială adecvată care să cuprindă și întreprinderile de stat;

38. invită țările din Balcanii de Vest să dezvolte politici fiscale și de ocupare a forței de 
muncă pentru a aborda problema șomajului, a salariilor relativ mari și a economiei 
subterane de proporții;

39. subliniază că o concurență transfrontalieră la nivel regional, loială și transparentă, în 
domeniul achizițiilor publice reprezintă un element important al unei piețe regionale cu 
adevărat integrate; invită statele din Balcanii de Vest să evalueze potențialul achizițiilor 
publice pentru stabilizarea dezvoltării economice durabile și să-și intensifice eforturile 
pentru un sistem regional de acordare a contractelor publice mai integrat și mai 
funcțional, care să aplice principiul nediscriminării între furnizorii domestici și regionali;

o

o o

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre și ale statelor în cauză.
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