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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. kiemeli, hogy a nyugat-balkáni országokkal folytatott csatlakozási tárgyalások sikeres 
megnyitása, lefolytatása és lezárása az EU egyik fő prioritása a régióban;

2. emlékeztet, hogy az EU a nyugat-balkáni országok fő kereskedelmi partnere, és hogy a 
kétoldalú kereskedelem 2006 és 2016 között megduplázódott; megállapítja azonban, 
hogy az EU folyamatosan fenntarthatatlan kereskedelmi többletet tart fenn a Nyugat-
Balkánnal;

3. úgy véli, hogy az EU bővítési politikája olyan kétirányú utca, amelyen mindkét félnek 
tiszteletben kell tartania kötelezettségvállalásait; 

4. aggodalommal állapítja meg, hogy hatályba lépett az Eurázsiai Gazdasági Unió és a 
Szerb Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amely alááshatja a 
stabilizációs és társulási megállapodás céljait és Szerbia 2009. évi uniós tagság iránti 
kérelmét;

5. határozott integrációs erőfeszítéseket kér annak érdekében, hogy támogassa a nyugat-
balkáni országokat a jogállamiság javításának, valamint a demokrácia és az emberi 
jogok előmozdításában a gazdasági versenyképesség, a költségvetési egyensúly és a 
strukturális reform fokozása érdekében;

6. emlékezteti a nyugat-balkáni országokat a regionális gazdasági együttműködés és a 
jószomszédi kapcsolatok fontosságára;

7. emlékeztet, hogy az EU a régió legnagyobb külföldi befektetője, és hangsúlyozza, hogy 
a régiót kiemelt prioritásként kell kezelni az EU összeköttetésekre vonatkozó 
stratégiájában;

8. kéri, hogy a Bizottság nyújtson további technikai támogatást a Nyugat-Balkánnak a 
külső beruházási keret javítása érdekében, különösen a kiszámíthatóság és a 
befektetővédelem területén;

9. sürgeti a nyugat-balkáni országokat, hogy ragaszkodjanak az energiaágazat azon 
projektjeihez, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez és 
összhangban vannak az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal; 

10. felhívja az Energiaközösség nyugat-balkáni tagjait, hogy haladéktalanul és teljes körűen 
hajtsák végre az Energiaközösségről szóló szerződés valamennyi rendelkezését.


