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PROJEKT OPINII
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie zalecenia dla Rady, Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do 
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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że pomyślne otwarcie, prowadzenie i zakończenie rozmów akcesyjnych z 
krajami Bałkanów Zachodnich jest jednym z podstawowych priorytetów UE w tym 
regionie;

2. przypomina, że UE jest głównym partnerem handlowym krajów Bałkanów Zachodnich 
oraz że w latach 2006–2016 handel dwustronny uległ podwojeniu; zauważa jednak, że 
UE stale posiada niezrównoważoną nadwyżkę w handlu z Bałkanami Zachodnimi;

3. uważa, że polityka rozszerzenia UE jest mechanizmem działającym dwukierunkowo, w 
ramach którego obie strony muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań; 

4. z zaniepokojeniem zauważa, że umowa o wolnym handlu między Eurazjatycką Unią 
Gospodarczą a Republiką Serbii weszła w życie, co może zagrozić celom układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu oraz złożonemu przez Serbię w 2009 r. wnioskowi o 
członkostwo w UE;

5. apeluje o podjęcie zdecydowanych wysiłków na rzecz integracji, aby wspierać kraje 
Bałkanów Zachodnich w dążeniu do poprawy praworządności, demokracji i praw 
człowieka, tak aby zwiększyć konkurencyjność gospodarczą, równowagę budżetową i 
reformę strukturalną;

6. przypomina państwom Bałkanów Zachodnich o znaczeniu regionalnej współpracy 
gospodarczej i stosunków dobrosąsiedzkich;

7. przypomina, że UE jest największym inwestorem zagranicznym w tym regionie i 
podkreśla, że należy nadać mu wysoki priorytet w ramach unijnej strategii na rzecz 
konektywności;

8. zwraca się do Komisji o zapewnienie Bałkanom Zachodnim dalszego wsparcia 
technicznego w celu poprawy zewnętrznych ram inwestycyjnych, w szczególności w 
obszarach przewidywalności i ochrony inwestorów;

9. pilnie wzywa kraje Bałkanów Zachodnich, aby realizowały projekty w sektorze 
energetycznym, które przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych i są zgodne 
z ustawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska; 

10. wzywa członków Wspólnoty Energetycznej z Bałkanów Zachodnich do niezwłocznego 
pełnego wdrożenia wszystkich postanowień Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.


