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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je uspešen začetek, vodenje in zaključek pristopnih pogajanj z državami 
Zahodnega Balkana ena glavnim prioritet EU v regiji;

2. želi spomniti, da je EU glavna trgovinska partnerka držav Zahodnega Balkana in da se 
je dvostranska trgovina med letoma 2006 in 2016 podvojila; hkrati pa ugotavlja tudi, da 
ima EU pri poslovanju z Zahodnim Balkanom stalno nevzdržen trgovinski presežek;

3. meni, da je širitvena politika EU dvosmeren proces, pri katerem morata obe strani 
spoštovati svoje obveznosti; 

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je začel veljati sporazum o prosti trgovini med 
Evrazijsko gospodarsko unijo in Srbijo, ki lahko ogrozi cilje stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma (SPS) in prošnjo Srbije za članstvo v EU iz leta 2009;

5. poziva k močnemu prizadevanju za povezovanje, da bi državam Zahodnega Balkana 
pomagali pri spodbujanju izboljšanja pravne države, demokracije in človekovih pravic, 
s tem pa okrepili gospodarsko konkurenčnost, proračunsko ravnovesje in strukturne 
reforme;

6. želi države Zahodnega Balkana spomniti, kako pomembni so regionalno gospodarsko 
sodelovanje in dobri sosedski odnosi;

7. želi spomniti, da je EU največja tuja vlagateljica v regiji, in poudarja, da je treba regijo 
v okviru strategije EU za povezljivost obravnavati prednostno;

8. prosi Komisijo, naj Zahodnemu Balkanu še naprej zagotavlja tehnično podporo za 
izboljšanje okvira za tuje naložbe, zlasti na področju predvidljivosti in zaščite 
vlagateljev;

9. poziva države Zahodnega Balkana, naj še naprej sodelujejo v projektih s podočja 
energetike, ki prispevajo k doseganju podnebnih ciljev in so v skladu z okoljsko 
zakonodajo EU; 

10. poziva članice Energetske skupnosti Zahodnega Balkana, naj nemudoma začnejo v 
celoti izvajati vse določbe Pogodbe o ustanovitvi Energetske skupnosti.


