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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad sėkmingai pradėti, vesti ir užbaigti stojimo derybas su Vakarų Balkanų 
šalimis yra vienas iš pagrindinių ES prioritetų šiame regione;

2. primena, kad ES yra pagrindinė Vakarų Balkanų šalių prekybos partnerė ir kad dvišalės 
prekybos mastas 2006–2016 m. padvigubėjo; tačiau pažymi, kad ES prekybos su 
Vakarų Balkanais srityje nuolat vyrauja netvarus perteklius;

3. mano, kad ES plėtros politika yra dvišalis procesas, kurio metu abi pusės turi laikytis 
savo įsipareigojimų; 

4. su susirūpinimu pažymi, kad įsigaliojo Eurazijos ekonominės sąjungos ir Serbijos 
Respublikos laisvosios prekybos susitarimas ir tai gali pakenkti Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimo (SAS) tikslams ir Serbijos 2009 m. išsakytam norui tapti ES nare;

5. reikalauja tvirtai siekti integracijos norint padėti Vakarų Balkanų šalims propaguoti 
teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių padėties gerinimą, kad būtų 
padidintas ekonomikos konkurencingumas, pagerintas biudžeto balansas ir pagreitintos 
struktūrinės reformos;

6. primena Vakarų Balkanų šalims regioninio ekonominio bendradarbiavimo ir gerų 
kaimyninių santykių svarbą;

7. primena, kad ES yra didžiausia užsienio investuotoja regione, ir pabrėžia, kad pagal ES 
strategiją dėl glaudesnių sąsajų šiam regionui reikia teikti didelį prioritetą;

8. prašo Komisijos toliau teikti techninę paramą Vakarų Balkanams, kad būtų pagerinta 
išorės investicijų sistema, visų pirma nuspėjamumo ir investuotojų apsaugos srityse;

9. primygtinai ragina Vakarų Balkanų šalis ir toliau įgyvendinti tuos energetikos 
sektoriaus projektus, kurie padeda siekti klimato tikslų ir yra suderinti su ES aplinkos 
teisės aktais; 

10. ragina Energijos bendrijai priklausančias Vakarų Balkanų šalis nedelsiant visapusiškai 
įgyvendinti visas Energijos bendrijos sutarties nuostatas.


