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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at en vellykket åbning, gennemførelse og afslutning af 
tiltrædelsesforhandlinger med landene på det vestlige Balkan er en af EU's vigtigste 
prioriteter i regionen;

2. minder om, at EU er det vestlige Balkans vigtigste handelspartner, og at den bilaterale 
handel blev fordoblet mellem 2006 og 2016; bemærker imidlertid, at EU fortsat har et 
uholdbart handelsoverskud i forhold til det vestlige Balkan;

3. mener, at EU's udvidelsespolitik er en tovejsproces, hvor begge parter skal overholde 
deres forpligtelser; 

4. noterer sig med bekymring, at en frihandelsaftale mellem Den Eurasiske Økonomiske 
Union og Republikken Serbien er trådt i kraft, hvilket risikerer at underminere målene i 
stabiliserings- og associeringsaftalen og Serbiens ansøgning om medlemskab af EU fra 
2009;

5. kræver en stærk integrationsindsats for at støtte landene på det vestlige Balkan med 
fremme af retsstaten, demokratiet og menneskerettighederne med henblik på at forbedre 
deres økonomiske konkurrenceevne, budgetbalance og strukturreformer;

6. minder landene på det vestlige Balkan om betydningen af regionalt økonomisk 
samarbejde og gode naboskabsforbindelser;

7. minder om, at EU er den største udenlandske investor i regionen, og understreger 
behovet for at give regionen høj prioritet i EU-strategien for, hvordan forbindelserne 
mellem Europa og Asien styrkes;

8. anmoder om, at Kommissionen yder yderligere teknisk bistand til det vestlige Balkan 
for at forbedre rammerne for ekstern investering, navnlig inden for forudsigelighed og 
investorbeskyttelse;

9. opfordrer indtrængende landene på det vestlige Balkan til at holde sig til projekter i 
energisektoren, der bidrager til at nå klimamålene og er i overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning; 

10. opfordrer medlemmerne af Energifællesskabet fra det vestlige Balkan til straks at 
gennemføre alle energifællesskabstraktatens bestemmelser fuldt ud.


