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Relações comerciais e económicas com os Balcãs Ocidentais
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Janeiro de 2009, sobre as relações comerciais 
e económicas com os Balcãs Ocidentais (2008/2149(INI))
O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1946/2005 do Conselho, de 14 de Novembro de 
2005, que altera o Regulamento (CE) n.º 2007/2000 que adopta medidas comerciais 
excepcionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo 
de estabilização e associação da União Europeia1,

 Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do Conselho, de 17 de Julho de 2006, 
que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA)2,

 Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Salónica, de 19 e 
20 de Junho de 2003, em que foi prometido a todos os países dos Balcãs Ocidentais que 
adeririam à União Europeia,

 Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu, de 16 de Dezembro de 2005, de atribuir à 
antiga República Jugoslava da Macedónia o estatuto de país candidato à adesão à União 
Europeia e as conclusões da Presidência dos Conselhos Europeus de 15 e 16 de Junho de 
2006, de 14 e 15 de Dezembro de 2006 e de 19 e 20 de Junho de 2008,

 Tendo em conta a decisão aprovada pelo Conselho Europeu, em 3 de Outubro de 2005, de 
dar início às negociações de adesão com a Croácia,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de Março de 2008, intitulada "Balcãs 
Ocidentais: Reforçar a perspectiva europeia" (COM(2008)0127),

 Tendo em conta a Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 10 de 
Junho de 1999,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de Março de 2007, sobre o futuro do Kosovo e o 
papel da UE3,

 Tendo em conta a sua posição, de 12 de Outubro de 2006, sobre uma proposta de decisão 
do Conselho relativa à concessão de assistência financeira comunitária excepcional ao 
Kosovo4,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Abril de 2008, sobre o Relatório de Progresso 
de 2007 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia5,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de Abril de 2008, sobre o relatório de progresso de 
2007 da Croácia6,

 Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 15 de Março de 2007, referente à 

                                               
1 JO L 312 de 29.11.2005, p. 1.
2 JO L 210 de 31.7.2006, p. 82.
3 JO C 27 E de 31.1.2008, p. 207.
4 JO C 308 E de 16.12.2006, p. 141.
5 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0172.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0120.



Bósnia-Herzegovina1,

 Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 25 de Outubro de 2007, sobre as 
relações entre a União Europeia e a Sérvia2,

 Tendo em conta a sua posição, de 6 de Setembro de 2006, referente a uma proposta de 
decisão do Conselho e da Comissão relativa à conclusão do Acordo de Estabilização e de 
Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 
República da Albânia, por outro3,

 Tendo em conta a sua posição, de 13 de Dezembro de 2007, referente a uma proposta de 
decisão do Conselho e da Comissão relativa à conclusão de um Acordo de Estabilização e 
de Associação entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro, 
por outro4,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de Janeiro de 2007, sobre a extensão 
dos principais eixos transeuropeus de transporte aos países vizinhos - Orientações para os 
transportes na Europa e nas regiões vizinhas (COM(2007)0032),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de Março de 2008, relativa aos 
progressos das conversações exploratórias sobre a cooperação com os países vizinhos no 
domínio dos transportes (COM(2008)0125 final),

 Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade da Energia UE-Sudeste Europeu, 
assinado em Atenas, em 25 de Outubro de 2005,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Novembro de 2007, sobre a 
estratégia de alargamento e principais desafios para 2007-2008 (COM(2007)0663),

 Tendo em conta as suas resoluções, de 16 de Março de 2006, sobre o documento de 
estratégia de 2005 da Comissão sobre o alargamento5, e de 13 de Dezembro de 2006, sobre 
a comunicação da Comissão sobre a estratégia de alargamento e os principais desafios para 
2006-20076,

 Tendo em conta todas as suas resoluções anteriores sobre os países dos Balcãs Ocidentais,

 Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-
0489/2008),

A. Considerando que no Conselho Europeu de Salónica se formulou claramente "a 
perspectiva europeia" dos países dos Balcãs Ocidentais e se indicou que o processo de 
estabilização e de associação constituiria o quadro global para as relações entre a Europa e 
os países dos Balcãs Ocidentais,
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B. Considerando que as negociações de adesão da Croácia à União Europeia estão em curso e 
que a Antiga República Jugoslava da Macedónia obteve o estatuto de país candidato em 
2005,

C. Considerando que as concessões comerciais e ajuda financeira da UE têm desempenhado 
um papel central no processo de estabilização e de associação dos Balcãs Ocidentais,

D. Considerando que a Croácia está no bom caminho para aderir à União Europeia, tem 
perspectivas de concluir as negociações em 2009 e continua a respeitar os critérios 
políticos e económicos de Copenhaga, e que se reconhece que a sua economia de mercado 
funciona efectivamente, o que poderá constituir um sinal positivo para os outros países da 
região,

E. Considerando que, em 17 de Fevereiro de 2008, a Assembleia do Kosovo aprovou uma 
resolução em que declarou a independência do Kosovo; que o Conselho decidiu, em 18 de 
Fevereiro, que os Estados-Membros determinariam as suas relações com o Kosovo, de 
acordo com as respectivas práticas nacionais e o direito internacional; que a ajuda global 
da UE ao Kosovo, estimada em mais de mil milhões de euros para o período 2007-2010, 
cobrirá o desenvolvimento económico e político do Kosovo e o financiamento da 
contribuição da UE para a presença internacional no Kosovo,

F. Considerando que a prosperidade económica e a plena integração no mercado interno e no 
sistema de comércio mundial são essenciais para a estabilidade a longo prazo e para o 
crescimento económico e social sustentável de toda a região dos Balcãs Ocidentais,

G. Considerando que se espera que a abertura gradual e cautelosa do mercado dos países dos 
Balcãs Ocidentais, com base numa abordagem país a país que favoreça sobretudo a 
instauração de um mercado regional, contribua de forma significativa para o processo de 
estabilização política e económica da região, 

H. Considerando que uma cooperação mais ampla na região dos Balcãs Ocidentais também 
oferece boas perspectivas de crescimento às economias dos Estados-Membros do Sudeste 
da Europa e reforçará o seu grau de integração no mercado único,

I. Considerando que o Acordo Centro-Europeu de Comércio Livre (CEFTA) consolidou 32 
acordos bilaterais de comércio livre da região meridional da Europa num único acordo 
global de comércio livre a nível regional, o que aumenta o actual grau de liberalização na 
região através de um único conjunto de regras equitativas, transparentes e previsíveis,

J. Considerando que o crescimento económico dos Balcãs Ocidentais varia 
consideravelmente (entre 3% na Antiga República Jugoslava da Macedónia e 10,3% no 
Montenegro em 2006); considerando igualmente as variações das taxas de desemprego, 
que em 2007 foram muito elevadas no Kosovo (40%) e mais baixas no Montenegro 
(11,9%),

K. Considerando que as economias dos países dos Balcãs Ocidentais são altamente 
dependentes do comércio externo e que o total das importações e das exportações 
representa uma parte substancial do seu PIB; que 61% das trocas comerciais da região são 
efectuadas com a União Europeia, embora representem apenas 2% do comércio externo 
comunitário,

L. Considerando que as infra-estruturas de transporte e a sua organização são factores 
essenciais para o desenvolvimento económico, a coesão social e a integração, 



M. Considerando que é necessário um maior apoio às pequenas e médias empresas (PME) dos 
Balcãs Ocidentais para garantir o crescimento económico sustentável, a criação de 
emprego e as exportações,

N. Considerando que o sector dos serviços, nomeadamente o turismo, desempenha um papel 
importante nas economias dos países dos Balcãs Ocidentais,

O. Considerando que os pequenos mercados como os que existem em alguns países dos 
Balcãs Ocidentais estão particularmente expostos a cartéis, práticas restritivas ou abuso do 
poder de mercado, o que pode ter um forte impacto no crescimento económico regional, na 
taxa de desemprego e no desenvolvimento social,

P. Considerando que as economias dos Balcãs Ocidentais são muito heterogéneas e 
apresentam características distintas; por exemplo, a Albânia, a Croácia e o Montenegro 
diferem das outras economias dos Balcãs Ocidentais pelo facto de o sector do turismo 
desempenhar um papel crucial,

Q. Considerando que todos os países dos Balcãs Ocidentais concluíram Acordos de 
Estabilização e Associação (AEA) com a União Europeia,

Considerações de carácter geral

1. Manifesta a sua satisfação com os progressos realizados no âmbito do processo de 
estabilização e associação e, particularmente, com a recente assinatura de AEA com a 
Bósnia-Herzegovina e com a Sérvia; convida os Estados-Membros a concluírem o 
processo de ratificação de todos os AEA o mais cedo possível; manifesta igualmente a sua 
satisfação com os progressos realizados na aplicação dos acordos provisórios e convida os 
países dos Balcãs Ocidentais a prosseguirem os seus esforços neste domínio; salienta a 
importância do reforço da dimensão multilateral do processo de estabilização e associação 
com vista a um pleno reatamento da cooperação regional em todos os domínios;

2. Reitera "a perspectiva europeia" dos países dos Balcãs Ocidentais, claramente formulada 
no Conselho Europeu de Salónica; sublinha, contudo, que a futura adesão dos países dos 
Balcãs Ocidentais à União Europeia está estreitamente associada ao cumprimento de todas 
as condições e exigências estabelecidas pela União Europeia, incluindo os critérios de 
Copenhaga, e ao êxito do processo de estabilização e associação, que inclui a cooperação 
regional, relações de boa vizinhança e a plena cooperação com o Tribunal Penal 
Internacional para a ex-Jugoslávia;

3. Salienta que, para os países dos Balcãs Ocidentais, uma verdadeira perspectiva de adesão à 
UE pode agir como catalisador para incentivar a população e os governos a afastarem-se 
do nacionalismo retrógrado e da violência sectária e a encaminharem-se para uma futura 
integração com o resto da Europa; considera, além disso, que tal melhorará a imagem 
pouco positiva dos Balcãs Ocidentais na União Europeia, que se deve às guerras recentes e 
às controvérsias políticas das últimas décadas, o que, por sua vez, encorajará as empresas 
da UE a intensificar as suas actividades na região;

4. Incentiva a União Europeia a demonstrar incessantemente o seu empenho nos Balcãs 
Ocidentais, especialmente neste período politicamente delicado; insta o Conselho e a 
Comissão a reconhecerem que não é do interesse nem da UE nem dos Balcãs Ocidentais 
criar um "buraco negro" no Kosovo; solicita, por conseguinte, às Instituições da UE que se 
empenhem activamente, a fim de se evitar tensões;



5. Considera essencial que a abordagem global adoptada em relação aos Balcãs Ocidentais 
tenha em conta as diferenças entre os países da região no que respeita aos níveis de 
desenvolvimento económico e de conformidade com o acervo comunitário e as regras da 
Organização Mundial de Comércio (OMC); salienta, por isso, a importância de uma 
evolução totalmente individual para a adesão à UE de cada um dos países dos Balcãs 
Ocidentais, com base, nomeadamente, no cumprimento dos critérios de Copenhaga por 
cada um deles, bem como das condições e exigências estabelecidas pela União Europeia;

6. Congratula-se com a entrada em vigor dos acordos de facilitação dos vistos e de 
readmissão em Janeiro de 2008 e com o diálogo sobre os roteiros para a liberalização 
gradual do regime de vistos com os países dos Balcãs Ocidentais; considera que existe uma 
necessidade real de melhorar e criar regimes aduaneiros eficazes, a fim de facilitar os 
fluxos comerciais e assegurar uma cooperação económica, científica, tecnológica e 
comercial mais estreita; congratula-se com a decisão da Comissão de conceder um número 
crescente de bolsas de estudo aos estudantes dos Balcãs Ocidentais, no âmbito do 
programa Erasmus Mundus;

OMC e CEFTA

7. Exorta a Comissão e o Conselho a aplicarem todas as medidas adequadas para encorajar 
uma maior integração dos Balcãs Ocidentais no sistema comercial e económico mundial, 
nomeadamente através da adesão à OMC dos países da região que ainda não são membros 
desta organização; constata com satisfação que a Albânia, a Croácia e a antiga República 
Jugoslava da Macedónia já são membros da OMC; sublinha que a liberalização do 
comércio deve ser concomitante com a redução da pobreza e das taxas de desemprego, a 
promoção dos direitos económicos e o respeito do ambiente;

8. Sublinha que a cooperação regional e as boas relações de vizinhança constituem um 
estímulo para o crescimento económico da região e destaca o papel fundamental que o 
CEFTA desempenha neste processo; salienta que o CEFTA também pode desempenhar um 
papel importante no reforço da integração da região na União Europeia, intensificando as 
relações económicas e comerciais entre a União Europeia e os Balcãs Ocidentais; 
considera, por conseguinte, que o CEFTA contribui de forma significativa para a 
preparação da adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à União Europeia; 

9. Solicita aos governos dos países dos Balcãs Ocidentais que continuem a examinar a 
possibilidade de adoptarem medidas para uma maior liberalização comercial em áreas até 
agora excluídas deste processo, e que adoptem mecanismos destinados a combater de 
forma sistemática as violações dos direitos internacionais de propriedade intelectual e 
industrial; solicita igualmente a estes governos que se aproximem do acervo comunitário e 
que tomem medidas para pôr termo a práticas e disposições que constituem obstáculos não 
pautais ao comércio;

Assistência europeia e responsabilização dos países dos Balcãs Ocidentais pelo processo de 
reforma

10. Apoia os esforços efectuados pelos países dos Balcãs Ocidentais em matéria de reformas e 
cooperação regional através do seu IPA; sublinha o facto de os países dos Balcãs 
Ocidentais serem os únicos "donos" do seu processo de reforma; insta os países dos Balcãs 
Ocidentais a assumirem a responsabilidade de desenvolver um número suficiente de 
projectos ambiciosos para utilizarem os fundos europeus disponíveis e a não serem 
demasiado passivos e dependentes de iniciativas europeias;



11. Sublinha o papel das regiões no desenvolvimento económico e social e, por conseguinte, a 
importância do IPA para apoiar os países dos Balcãs Ocidentais no processo de 
democratização, de transformação económica e social e de adaptação às normas europeias, 
bem como para aproximar estes países das estruturas da União Europeia;

12. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que atribuam ao IPA os meios financeiros 
adicionais necessários para desenvolver projectos orientados para as necessidades reais, e 
que prestem uma assistência eficiente e focalizada aos níveis local e regional; destaca a 
importância dos projectos destinados a promover o contacto directo entre as populações 
("people-to-people"), que são especialmente adequados para transmitir à população local o 
valor acrescentado da União Europeia;

13. Felicita-se pelo facto de uma das prioridades do IPA ser a de contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades institucionais e administrativas nos Balcãs Ocidentais, 
tanto a nível nacional como regional; encoraja a Comissão a reforçar este domínio de 
actividade, a fim de estimular o desenvolvimento da boa governação e preparar estes países 
e regiões para uma absorção correcta dos fundos estruturais, bem como favorecer a sua 
adaptação às normas da UE na perspectiva da sua eventual futura adesão; insta a Comissão 
a velar por uma maior transparência na consolidação das instituições e a adoptar medidas 
adequadas para evitar a corrupção;

14. Solicita ao Conselho e à Comissão que facultem aos países da região assistência 
económica e administrativa por pessoas devidamente qualificadas, em cooperação com 
organizações internacionais e regionais que se ocupam das questões económicas dos 
Balcãs Ocidentais, a fim de reforçar as estruturas públicas locais, criar um tecido 
económico mais eficiente e diversificado, assim como melhorar a penetração dos produtos 
locais nos mercados externos e, em particular, na União Europeia; 

15. Sugere que os Estados-Membros proponham aos países dos Balcãs Ocidentais os 
chamados programas entre governos, com o objectivo de facultar a estes países assistência, 
formação e orientação nos serviços nacionais que se ocupam de domínios relativamente 
aos quais as autoridades dos países dos Balcãs Ocidentais tenham expressamente 
manifestado interesse; sublinha que estes programas podem desempenhar um papel 
importante na implementação do acervo comunitário na região e oferecer aos países dos 
Balcãs Ocidentais a possibilidade de determinar as formas exactas de assistência de que 
necessitam;

16. Exorta a Comissão a apresentar ao Parlamento, em tempo útil para aprovação, novas 
propostas de concessão de ajuda orçamental excepcional aos países dos Balcãs Ocidentais; 
sublinha que o reforço da assistência financeira aos países dos Balcãs Ocidentais 
(nomeadamente ao Kosovo) deve depender da criação, com o apoio de instituições 
financeiras internacionais, de um plano de desenvolvimento económico a longo prazo, 
global e realista;

17. Considera que as autoridades locais e regionais desempenham um papel determinante no 
desenvolvimento económico sustentável e no reforço da sociedade civil, concretizando as 
prioridades nacionais e comunitárias através de projectos de parceria com os intervenientes 
das esferas pública e privada;

18. Sublinha a importância da cooperação transfronteiriça e internacional para o 
desenvolvimento de projectos comuns e o estabelecimento de relações duradouras tanto 
entre as regiões dos Balcãs Ocidentais como entre estas e as regiões dos Estados-Membros; 
sublinha igualmente que os benefícios dessa cooperação não são apenas de natureza 



económica, possuindo também uma dimensão política e humana que permite uma 
aproximação entre os povos e os governos e assegura, a longo prazo, a estabilidade e a 
prosperidade nesta região;

19. Encoraja as regiões da União Europeia a tomarem a iniciativa de levar a cabo projectos 
transfronteiriços com as regiões dos Balcãs Ocidentais, a fim de instaurar uma cooperação 
estreita e a longo prazo a nível regional, bem como a promoverem o intercâmbio de 
experiências e de boas práticas no âmbito das redes europeias de cooperação regional; 
considera que é possível impulsionar a cooperação na região mediante a consolidação do 
Conselho de Cooperação Regional;

Política económica, energia, transportes e ambiente

20. Insta os países da região a manter e expandir, actuando em estreita colaboração com a 
Comissão e outras instituições financeiras, as conquistas em termos de estabilidade 
macroeconómica, condição prévia para um crescimento económico duradouro, através da 
aplicação de políticas orçamentais e monetárias correctas; insta ainda estes países a 
acelerar o ritmo das reformas estruturais, especialmente nas áreas da política fiscal, 
alfândegas e administração, promovendo os princípios da transparência e da 
responsabilização e apoiando a boa gestão do sector público;

21. Considera que é necessário conceder um maior apoio financeiro ao desenvolvimento do 
sector privado da região e aos investimentos em infra-estruturas através, nomeadamente, 
de uma cooperação reforçada com o Banco Europeu de Investimento, bem como com o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento e outras instituições financeiras 
internacionais;

22. Considera que é essencial, para o desenvolvimento económico da região, criar condições 
de investimento favoráveis, e convida a Comissão e os países dos Balcãs Ocidentais a 
trabalharem no sentido de intensificar as reformas económicas mediante a elaboração de 
planos de desenvolvimento estratégico tendo em vista a execução de projectos de dimensão 
importante no conjunto da região;

23. Felicita os governos dos países dos Balcãs Ocidentais pelos progressos que efectuaram até 
ao momento na área económica, mantendo a estabilidade macroeconómica; congratula-se 
com as políticas fiscais e as políticas de disciplina orçamental aplicadas pelos governos, as 
quais permitiram um aumento das receitas dos orçamentos de Estado;

24. Sublinha a importância de continuar a desenvolver a cooperação regional no domínio da 
energia, nomeadamente graças ao desenvolvimento de fontes de energia renováveis, 
criando mercados abertos, fiáveis e competitivos, e de melhorar as condições gerais para a 
expansão da infra-estrutura energética na região, incluindo o aumento das capacidades de 
interconexão entre os Estados-Membros limítrofes e os países parceiros; salienta o 
importante papel desempenhado pela Comunidade da Energia para a realização deste 
objectivo;

25. Considera que o desenvolvimento do porto de Rijeka na Croácia é um projecto 
extremamente importante para a União Europeia; entende que é do interesse da União 
Europeia dar continuidade a esse projecto o mais rapidamente possível;

26. Salienta que a protecção ambiental constitui um elemento importante do desenvolvimento 
sustentável na região dos Balcãs Ocidentais; considera imperioso que a Comissão e os 
governos dos países dos Balcãs Ocidentais promovam políticas e estratégias ambientais 
correctas e conformes com a legislação ambiental da UE;



27. Considera importante que os países dos Balcãs Ocidentais apliquem os princípios e as 
orientações comuns da política marítima europeia, e sublinha a necessidade de utilizar o rio 
Danúbio, que constitui um importante corredor de transporte e uma fonte de recursos 
valiosos, de uma forma eficaz e respeitadora do ambiente, de acordo com a legislação 
comunitária; apoia, neste contexto, as iniciativas regionais em curso e as organizações (em 
particular a Comissão Internacional para a Protecção do Rio Danúbio) que trabalham em 
prol da protecção ambiental, de uma melhor utilização das capacidades de transporte 
fluvial e de um nível mais elevado de prevenção de catástrofes no rio Danúbio;

28. Recorda que é igualmente necessário aumentar o comércio agrícola com a Croácia, a fim 
de que, quando aderir, o país possa integrar-se sem problemas na política agrícola comum;

29. Reconhece que a geografia específica da região e a sua situação estratégica fazem desta 
zona o ponto de passagem natural do tráfego de mercadorias, em particular de produtos 
energéticos primários (crude e gás natural), entre a Europa e a Ásia; congratula-se com o 
lançamento de importantes projectos de transporte sub-regionais, como o "eixo do 
Sudeste", que irá facilitar a integração em termos reais dos países dos Balcãs Ocidentais 
nas redes de condutas de energia que ligam a União Europeia à Turquia e aos países do 
Cáucaso; solicita à Comissão e aos países dos Balcãs Ocidentais que disponibilizem 
recursos financeiros suficientes para a modernização das infra-estruturas, em particular no 
sector da logística, e que procedam às reformas necessárias para tornar o sector mais 
competitivo e dinâmico;

30. Sublinha que devem ser suprimidos os entraves administrativos ao comércio a retalho que 
impedem a emergência de operadores do comércio alimentar mais competitivos, dado que 
a ineficácia do comércio alimentar dificulta as tentativas de entrada no mercado dos 
produtores europeus;

31. Sublinha a necessidade de conceder maior apoio ao desenvolvimento de PME com base na 
Carta Europeia das Pequenas Empresas, a qual foi subscrita por todos os países dos Balcãs 
Ocidentais; exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem o acesso das PME aos 
Fundos Estruturais da UE e a proporcionarem um melhor financiamento a projectos 
relacionados com as PME; insta a Comissão a criar um quadro institucional para reforçar a 
cooperação entre a Comunidade e o sector privado dos países dos Balcãs Ocidentais, o que 
assegurará a utilização adequada dos fundos comunitários;

32. Salienta a necessidade de alargar o âmbito da cooperação no domínio da educação e da 
ciência entre a União Europeia e os países dos Balcãs Ocidentais, o que criará as condições 
necessárias para um desenvolvimento e crescimento económico estável na região e 
favorecerá assim a integração dos Balcãs Ocidentais no espaço económico comum e no 
espaço comum da investigação e educação, bem como a sua participação no mercado de
trabalho, de acordo com as regras e exigências estabelecidas pela UE;

33. Solicita à Comissão, tendo em conta que a crise financeira internacional atingiu a Europa e 
pode ter efeitos indirectos no comércio e no investimento estrangeiro nos Balcãs 
Ocidentais, que siga a evolução dos acontecimentos e, se necessário, adopte medidas 
adequadas para garantir a boa prossecução do processo de estabilização e associação, que 
constitui um importante factor de estabilidade na região, para além de servir também os 
interesses da própria União Europeia;



Serviços financeiros, alfândegas, luta contra o crime organizado e corrupção

34. Considera que, para o desenvolvimento económico dos países da região, é essencial que 
estes procedam a reformas substanciais dos seus sistemas bancários e de seguros, criem um 
sistema eficaz de microcrédito e melhorem a regulação e a supervisão das actividades 
bancárias, lançando assim as bases para uma abertura gradual dos seus mercados 
financeiros;

35. Solicita aos Estados da região cuja administração pública se confronta com problemas de 
corrupção que tomem todas as medidas necessárias para a combater e para assegurar que 
os seus serviços aduaneiros funcionem melhor e de forma mais transparente, em 
consonância com as normas estabelecidas pela União Europeia e pela Organização 
Mundial das Alfândegas;

36. Salienta a necessidade de aumentar os controlos aduaneiros e de os tornar mais rigorosos, a 
fim de combater o contrabando, a contrafacção e a piratagem de produtos, práticas que, 
para além dos prejuízos económicos que implicam, apresentam riscos importantes para a 
saúde dos habitantes tanto da União Europeia como dos países dos Balcãs Ocidentais;

37. Congratula-se com a melhoria do ambiente empresarial e com as medidas destinadas a 
reduzir os entraves jurídicos e administrativos à criação de empresas; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com a existência de cartéis e com os abusos do poder de mercado pelos 
denominados "magnatas" nalguns países dos Balcãs Ocidentais e por empresas com 
posição dominante no mercado; exorta os governos dos países dos Balcãs Ocidentais a 
intensificarem a luta contra a corrupção e a desenvolverem uma política de concorrência 
adequada, que deverá englobar igualmente as empresas estatais;

38. Exorta os países dos Balcãs Ocidentais a desenvolver políticas fiscais e de emprego, a fim 
de fazer face aos problemas de desemprego, do nível relativamente elevado de salários e da 
grande dimensão da economia informal;

39. Salienta que a concorrência leal e transparente a nível transfronteiriço relativamente aos 
contratos públicos constitui um alicerce importante de um mercado regional 
verdadeiramente integrado; solicita aos países dos Balcãs Ocidentais que avaliem o 
potencial oferecido pelos contratos públicos para estabilizar o desenvolvimento económico 
sustentável e que multipliquem os seus esforços para instaurarem um sistema de 
adjudicação de contratos públicos mais integrado e eficaz, aplicando o princípio da não 
discriminação entre fornecedores nacionais e regionais;

°
°      °

40. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos parlamentos e governos dos Estados-Membros e dos países interessados.


