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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че успешното отваряне, провеждане и приключване на преговорите за 
присъединяване с държавите от Западните Балкани е един от основните 
приоритети на ЕС в региона;

2. припомня, че ЕС е основният търговски партньор на държавите от Западните 
Балкани и че двустранната търговия между 2006 и 2016 г. се е удвоила; отбелязва 
обаче, че ЕС продължава да поддържа неустойчив търговски излишък със 
Западните Балкани;

3. счита, че политиката на разширяване на ЕС е двупосочен процес, при който и 
двете страни трябва да спазват своите ангажименти; 

4. отбелязва със загриженост, че е влязло в сила споразумение за свободна търговия 
между Евразийския икономически съюз и Република Сърбия, което рискува да 
подкопае целите на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) и 
кандидатурата на Сърбия от 2009 г. за членство в ЕС;

5. изисква значителни усилия за интеграция, за да се подпомогнат държавите от 
Западните Балкани в насърчаването на по-добро прилагане на принципите на 
правовата държава, демокрацията и правата на човека, така че да се укрепят 
икономическата конкурентоспособност, бюджетното равновесие и структурната 
реформа;

6. припомня на държавите от Западните Балкани важността на регионалното 
икономическо сътрудничество и добросъседските отношения;

7. припомня, че ЕС е най-големият чуждестранен инвеститор в региона и 
подчертава, че е необходимо регионът да се ползва с висок приоритет в рамките 
на стратегията на ЕС за свързаност;

8. изисква от Комисията да предостави допълнителна техническа помощ на 
Западните Балкани за подобряване на рамката за външни инвестиции, по-
специално в областта на предвидимостта и защитата на инвеститорите;

9. настоятелно призовава държавите от Западните Балкани да се придържат към 
проекти в енергийния сектор, които спомагат за постигането на целите в областта 
на климата и са приведени в съответствие със законодателството на ЕС в областта 
на околната среда; 

10. призовава държавите от Западните Балкани, които членуват в Енергийната 
общност, незабавно да изпълнят в тяхната цялост всички разпоредби на Договора 
за енергийна общност.


