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BIJLAGE 

 

bij de 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE 

RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ 

VAN DE REGIO'S 

 

Een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de 

Westelijke Balkan 
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BIJLAGE  

 

Actieplan ter ondersteuning van het overgangsproces van de landen van de Westelijke 

Balkan 

Belangrijkste maatregelen Tijdschema 

1. Versterkte steun aan de rechtsstaat 

 

1.1. Steun voor de vaststelling van gedetailleerde actieplannen in de 

Westelijke Balkan om tekortkomingen aan te pakken en prioriteit te geven 

aan belangrijke kwesties in verband met het aanpassen van bestaande 

wetgeving en praktijken aan EU-normen. 

2019-20 

1.2. Adviesmissies voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan uitbreiden 

en meer steun van deskundigen uit de lidstaten aanmoedigen. 

2019-20 

1.3. Toezicht op de hervormingen opvoeren, door middel van meer 

systematische missies voor op concrete gevallen gebaseerde collegiale 

toetsing. 

2018-19 

1.4. Op het gebied van ernstige corruptie en georganiseerde misdaad 

proceswaarneming invoeren.  

2019-20 

1.5. Betere meting van resultaten van justitiële hervormingen.  2018-19 

1.6. Beter gebruik van voorwaarden in toetredingsonderhandelingen, 

met name door ervoor te zorgen dat alvorens technische gesprekken over 

andere hoofdstukken van de toetredingsonderhandelingen voorlopig kunnen 

worden gesloten, er concrete resultaten zijn bereikt in de hervorming van het 

gerecht en de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad.   

2018 

1.7 Steun uitrollen voor de Westelijke Balkan via het Europees Fonds voor 

Democratie op het gebied van onafhankelijke en pluralistische media en het 

maatschappelijk middenveld. 

2018-19 

2. Meer samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie 

 

2.1. Intensiever samenwerken inzake terrorismebestrijding en preventie 

van gewelddadig extremisme. Nationale coördinatoren en diensten voor de 

bestrijding van gewelddadig extremisme moeten worden opgezet of 

versterkt, en er moet een regionaal netwerk van nationale coördinatoren 

worden opgericht, met de steun van het EU-netwerk voor voorlichting over 

radicalisering en van de regionale terrorismebestrijdingsdeskundige van de 

EU. Er moeten gezamenlijke actieplannen inzake terrorismebestrijding 

worden vastgesteld. 

2018-19 
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2.2. De operationele samenwerking, onder meer met EU-agentschappen, in 

de strijd tegen internationale georganiseerde misdaad aanzienlijk 

verbeteren, met name inzake de handel in vuurwapens en drugs, 

migrantensmokkel en mensenhandel.  

2018-19 

2.3. Verbindingsfunctionarissen van Europol stationeren in de hele regio.   2019 

2.4. De voltooiing van samenwerkingsovereenkomsten met Eurojust 

aanmoedigen.  

2019-20 

2.5. Gezamenlijke onderzoeksteams waarbij de landen van de Westelijke 

Balkan en EU-lidstaten betrokken zijn, verder bevorderen. Dit moet leiden 

tot een actieve betrokkenheid van Eurojust en Europol, overeenkomstig hun 

respectieve mandaten. 

2018-19 

2.6. Voor zover mogelijk de beleidscyclus van de EU inzake 

georganiseerde misdaad uitbreiden tot de landen van de Westelijke Balkan, 

wat betreft de operationele activiteiten ervan. De landen van de Westelijke 

Balkan uitnodigen om deel te nemen aan specifieke projecten van het 

Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging en aan 

bijeenkomsten van het Permanent Comité operationele samenwerking op het 

gebied van de binnenlandse veiligheid, met inbegrip van die welke 

gezamenlijk met het Politiek en Veiligheidscomité worden gehouden, op ad 

hoc-basis wanneer de projecten worden besproken. 

2018 

2.7. Opvoeren van de steun aan capaciteitsopbouw op het gebied van 

cyberveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit, met inbegrip van 

samenwerking met de Europese groep voor opleiding in verband met 

cybercriminaliteit, met het oog op deelname aan het Europees Agentschap 

voor netwerk- en informatiebeveiliging. 

2018-19 

2.8. Intensiever samenwerken op het gebied van migratie en grensbeheer, 

door de stroom van strategische en tactische informatie bij de preventie en 

bestrijding van irreguliere migratie en bij de terugkeer van derdelanders te 

versterken, met name door het sluiten van statusovereenkomsten met het 

Europees Grens- en kustwachtagentschap.  

2018-19 

2.9. De samenwerking tussen door de EU (Europees Grens- en 

kustwachtagentschap) ingezette verbindingsfunctionarissen en de 

bevoegde autoriteiten van de Westelijke Balkanlanden verder verbeteren.  

2018 

2.10. In de Westelijke Balkanlanden nationale coördinatiecentra voor 

grenscontrole oprichten en deze via een regionaal netwerk met de nationale 

coördinatiecentra voor informatie-uitwisseling in de naburige lidstaten 

verbinden. 

2019 

2.11. Om een vervolg te bieden op de diverse acties van de EU-

agentschappen een agentschapsoverkoepelende EU-taskforce opzetten, 

die door de Commissie wordt gecoördineerd en waarbij het Europees Grens- 

en kustwachtagentschap, Eurojust, het Europees Waarnemingscentrum voor 

drugs en drugsverslaving en het Agentschap van de Europese Unie voor 

2019 
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opleiding op het gebied van rechtshandhaving worden betrokken. 

2.12. Het actieplan 2015-2019 inzake illegale handel in vuurwapens 

evalueren met het oog op de voorbereiding van de hernieuwing ervan in 

2019, teneinde het aanbod van illegale vuurwapens en de grote 

wapenvoorraad aan te pakken.  

2018-19 

2.13. Uitbreiden en verdiepen van gestructureerde dialogen inzake 

Gemeenschappelijk Buitenlands en 

Veiligheidsbeleid/Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, 

door grotere deelname aan EU-missies en operaties wereldwijd.  

2018 

2.14. Verder ontwikkelen van de deelname aan acties in verband met 

hybride bedreigingen, spionage, ruimtevaart, en de hervorming van de 

defensie- en veiligheidssector. 

2018 

3. Ondersteuning van de sociaal-economische ontwikkeling 

 

3.1. Het investeringskader voor de Westelijke Balkan zal worden 

uitgebreid om meer investeringen van bilaterale donoren en internationale 

financiële instellingen aan te trekken en te coördineren. 

2019 

3.2 Een sterke impuls geven aan de verstrekking van garanties binnen het 

investeringskader voor de Westelijke Balkan om particuliere investeringen 

aan te trekken. 

2019 

3.3. Maatregelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de 

particuliere sector versterken, met inbegrip van een regeling ter 

ondersteuning van startups in de gehele regio, en inspanningen ondersteunen 

die gericht zijn op slimme specialisatie.  

2019 

3.4. Financiering toegankelijker maken en het groeipotentieel van kleine en 

middelgrote ondernemingen benutten. 

2018 

3.5. De Westelijke Balkanlanden verder integreren in bestaande EU-

kennisnetwerken en capaciteitsopbouw inzake onderzoek en innovatie voor 

een effectieve deelname aan de kaderprogramma’s van de EU ondersteunen. 

2018 

3.6. EU-deskundigheid mobiliseren ter ondersteuning van de 

tenuitvoerlegging van de regionale economische ruimte. 

2018 

3.7. De handel tussen de EU en de Balkanlanden en in de regio zelf 

bevorderen, onder meer door programma’s voor wederzijdse erkenning te 

ontwikkelen op basis van de Midden-Europese vrijhandelszone en de 

regionale economische ruimte (bv. geautoriseerde marktdeelnemers). 

2018 

3.8 Bosnië en Herzegovina, en Servië blijven bijstaan in hun proces van 

toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. 

2018 
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3.9. De landen van de Westelijke Balkan door intensievere dialogen en 

voorlichtingsactiviteiten beter bijstaan, met het oog op het waarborgen van 

de convergentie van hun controles op uitvoer van goederen voor tweeërlei 

gebruik. 

2018 

3.10. De exercitie van het economisch hervormingsprogramma verder 

versterken door deze beter af te stemmen op het bestaande Europees 

Semester voor EU-lidstaten, de technische bijstand te intensiveren en de 

prioriteiten van de economische hervormingsprogramma’s en de ministeriële 

beleidsrichtsnoeren in de programmering van het instrument voor 

pretoetredingssteun verder te integreren. 

2018-19 

3.11. Meer aandacht besteden aan werkgelegenheid en sociale 

hervormingen door beter toe te zien op het desbetreffende beleid en een 

jaarlijkse ministeriële bijeenkomst EU-Westelijke Balkan over deze kwesties 

op te zetten, waarmee rekening wordt gehouden in de economische 

hervormingsprogramma's. 

2019 

3.12. Meer financiële bijstand verlenen voor sociale zaken in de Westelijke 

Balkan, onder meer voor gezondheidszorg. 

2019-20 

3.13 Onderwijs intensiever ondersteunen, met name door het opzetten van 

een proefproject voor mobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding. 

2019 

3.14. Verdubbeling van de financiering in het kader van het programma 

Erasmus+. 

2019-20 

4. Betere connectiviteit  

 

4.1. Helpen zorgen voor een grotere bewustmaking in de Westelijke Balkan 

van de mogelijkheden die de Connecting Europe Facility biedt, onder meer 

overeenkomstig de relevante doelstellingen van de macroregionale 

strategieën van de EU. 

2018 

4.2. De energie-unie van de EU uitbreiden tot de Westelijke Balkan: 

continuïteit van de energievoorziening, openstelling van de markten en 

energietransitie, met inbegrip van energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energiebronnen. 

2019-20 

4.3. Capaciteitsopbouw ondersteunen en de deelname faciliteren van de 

autoriteiten en organisaties van de Westelijk Balkanlanden aan de 

werkzaamheden van het netwerk van energieregulatoren en transmissie- 

en distributiesysteembeheerders, met name het Agentschap voor de 

samenwerking tussen energieregulatoren en het Europees netwerk van 

transmissiesysteembeheerders. 

2018- 19 

4.4. Werken aan de voltooiing van de regionale elektriciteitsmarkt in de 

landen van de Westelijke Balkan, en ervoor zorgen dat de markt van de 

Westelijke Balkan in de interne elektriciteitsmarkt van de EU wordt 

2018-19 
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geïntegreerd. 

4.5 De steun intensiveren voor de totstandbrenging van één 

regelgevingsruimte en een doeltreffend proces voor de hervorming van de 

energiemarkt in het kader van het Verdrag tot oprichting van de 

Energiegemeenschap. 

2018 

4.6. De tenuitvoerlegging van het Verdrag tot oprichting van de 

Vervoersgemeenschap en de volledige werking van het secretariaat ervan 

ondersteunen. 

2018-19 

4.7. De deelname van de Westelijke Balkanlanden aan verschillende 

vervoersfora en bijeenkomsten van het comité van het trans-Europese 

netwerk op het gebied van vervoer blijven aanmoedigen. 

2019 

4.8. De toename van het concurrentievermogen bevorderen door versterkte 

maatregelen om belemmeringen aan grenzen weg te nemen, in het 

bijzonder de integratie van grensovergangen voor wegen en spoorwegen. 

2018-19 

4.9. Een nieuwe spoorwegstrategie ondersteunen om de landen van de 

Westelijke Balkan het hoofdnetwerk en de markt van de EU binnen te 

brengen via de geleidelijke integratie in de Oriënt/Oostelijke Middellandse 

Zee-corridor en de mediterrane kerncorridor. 

2018 

4.10. De mogelijkheid onderzoeken om de Westelijke Balkanlanden te laten 

deelnemen aan de Europese vervoersagentschappen. 

2018 

4.11. De totstandbrenging van een nieuwe strategie voor 

verkeersveiligheid ondersteunen, met inbegrip van werkzaamheden om het 

aantal verkeersdoden te verminderen door zwarte punten op het gebied van 

verkeersveiligheid weg te werken. 

2018-19 

5. Een digitale agenda voor de Westelijke Balkan 

 

5.1. Een digitale agenda voor de Westelijke Balkan opzetten, met inbegrip 

van een stappenplan voor de verlaging van roamingkosten. 

2018 

5.2. Ondersteunen van de uitrol van breedband in de Westelijke Balkan, 

onder meer via integratie in het netwerk van adviesbureaus voor breedband. 

2018-19 

5.3. De ontwikkeling van e-overheid, e-aanbestedingen, e-gezondheid en 

digitale vaardigheden in de Westelijke Balkan ondersteunen.  

2018-19 

5.4. Capaciteitsopbouw ondersteunen op het gebied van vertrouwen in de 

digitale techniek en digitale beveiliging, alsook inspanningen ten behoeve 

van de digitalisering van het bedrijfsleven. 

2018-19 

5.5. Steun intensiveren voor de overname, uitvoering en handhaving van het 

acquis op het gebied van de digitale eengemaakte markt.  

2018-19 
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6. Ondersteuning van verzoening en goede nabuurschapsbetrekkingen  

 

6.1. Initiatieven ter bevordering van verzoening en overgangsjustitie 

ondersteunen, zoals de regionale commissie voor de vaststelling van feiten 

over oorlogsmisdaden en andere ernstige schendingen van de mensenrechten 

die zijn begaan in het voormalige Joegoslavië (Recom).   

2018-19 

6.2 De strijd tegen straffeloosheid ondersteunen via steun aan het 

mechanisme voor de internationale straftribunalen, zowel om de 

samenwerking tussen nationale openbare aanklagers te intensiveren als om 

het publiek te informeren, en aan de Kosovo Specialist Chambers.  

2018-19 

6.3 Werken aan een regionale oplossing voor de kwesties van de vermiste 

personen en de landmijnen. 

2018-19 

6.4. Steun voor verzoeningsinitiatieven bevorderen, met inbegrip van de 

verruiming van de werkingssfeer en de reikwijdte van het regionaal 

kantoor voor samenwerking in jongerenzaken en de totstandbrenging van 

een intraregionale mobiliteitsregeling.  

2018-19 

6.5. De samenwerking op het gebied van cultuur en sport verbeteren, 

inclusief werkzaamheden om het cultureel erfgoed van de Westelijke Balkan 

te beschermen, de illegale handel in cultuurgoederen te bestrijden en zijn 

culturele en creatieve sectoren te bevorderen, met onder meer deelname aan 

het programma Creatief Europa. 

2018 

6.6. De Westelijke Balkanlanden ten volle betrekken bij het Europees jaar 

van het cultureel erfgoed, en bij alle daarmee verband houdende 

evenementen en initiatieven. Een erfgoedroute EU-Westelijke Balkan 

opzetten die een reeks evenementen inhoudt ter viering van cultureel erfgoed 

in al zijn vormen. 

2018 

 


