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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat het met succes openen, voeren en afronden van 
toetredingsonderhandelingen met de landen van de Westelijke Balkan een van de 
kernprioriteiten van de EU in de regio is;

2. herinnert eraan dat de EU de belangrijkste handelspartner van de landen van de 
Westelijke Balkan is en dat de bilaterale handel tussen 2006 en 2016 is verdubbeld; 
merkt echter op dat de EU een onhoudbaar handelsoverschot heeft met de Westelijke 
Balkan;

3. is van mening dat het uitbreidingsbeleid van de EU in twee richtingen werkt, waarbij 
beide partijen hun beloften moeten nakomen; 

4. merkt met bezorgdheid op dat een vrijhandelsovereenkomst tussen de Euraziatische 
Economische Unie en de Republiek Servië in werking is getreden, die de doelstellingen 
van de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) en het verzoek van Servië van 
2009 om toe te treden tot de EU dreigt te ondergraven;

5. vraagt om krachtige integratie-inspanningen om de landen van de Westelijke Balkan te 
ondersteunen bij het bevorderen van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten, 
teneinde het economische concurrentievermogen, het begrotingsevenwicht en 
structurele hervormingen te versterken;

6. herinnert de landen van de Westelijke Balkan aan het belang van regionale economische 
samenwerking en goede nabuurschapsbetrekkingen;

7. herinnert eraan dat de EU de grootste buitenlandse investeerder in de regio is en 
benadrukt de noodzaak om in het kader van de EU-strategie voor sterkere banden een 
hoge prioriteit te geven aan de landen in de regio;

8. verzoekt de Commissie bijkomende technische bijstand te verlenen aan de Westelijke 
Balkan om het kader voor buitenlandse investeringen te verbeteren, met name wat 
betreft voorspelbaarheid en bescherming van beleggers;

9. dringt er bij de landen van de Westelijke Balkan op aan zich te houden aan projecten in 
de energiesector die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen en die in overeenstemming 
zijn met de milieuwetgeving van de EU; 

10. verzoekt de landen van de Westelijke Balkan die lid zijn van de Energiegemeenschap 
om alle bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap 
onverwijld en volledig ten uitvoer te leggen.


