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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že úspěšné zahájení, vedení a uzavření přístupových rozhovorů se zeměmi 
západního Balkánu je jednou z hlavních priorit EU v tomto regionu;

2. připomíná, že EU je hlavním obchodním partnerem zemí západního Balkánu a že 
dvoustranný obchod se mezi lety 2006 a 2016 zdvojnásobil; konstatuje však, že obchod 
EU se zeměmi západního Balkánu vykazuje soustavně neudržitelný přebytek;

3. je přesvědčen, že politika rozšiřování EU je obousměrný proces, v němž obě strany 
musí dostát svým závazkům; 

4. se znepokojením konstatuje, že vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi 
Euroasijskou hospodářskou unií a Republikou Srbsko, která by mohla ohrozit cíle 
dohody o stabilizaci a přidružení a žádost Srbska o členství v EU z roku 2009;

5. žádá, aby bylo vyvinuto intenzivní úsilí o integraci s cílem podpořit země západního 
Balkánu při prosazování zlepšení v oblasti právního státu, demokracie a lidských práv, 
a posílit tak hospodářskou konkurenceschopnost, rozpočtovou rovnováhu a strukturální 
reformu;

6. připomíná zemím západního Balkánu, jak důležitá je regionální hospodářská spolupráce 
a dobré sousedské vztahy;

7. připomíná, že EU je největším zahraničním investorem v regionu, a zdůrazňuje, že 
v rámci strategie konektivity EU je třeba přikládat tomuto regionu vysokou prioritu;

8. žádá, aby Komise poskytla zemím západního Balkánu další technickou podporu za 
účelem zlepšení rámce vnějších investic, zejména v oblasti předvídatelnosti a ochrany 
investorů;

9. naléhavě žádá země západního Balkánu, aby prováděly projekty v odvětví energetiky, 
které napomáhají dosažení klimatických cílů a jsou v souladu s právními předpisy EU 
v oblasti životního prostředí; 

10. vyzývá členy Energetického společenství ze západního Balkánu, aby neprodleně a 
v plném rozsahu provedli všechna ustanovení Smlouvy o Energetickém společenství.


