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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka pievienošanās sarunu ar Rietumbalkānu valstīm sekmīga uzsākšana, veikšana 
un pabeigšana ir viena no ES galvenajām prioritātēm šajā reģionā;

2. atgādina, ka ES ir Rietumbalkānu valstu galvenā tirdzniecības partnere un ka divpusējās 
tirdzniecības apjoms laikposmā no 2006. līdz 2016. gadam ir divkāršojies; tomēr 
norāda, ka ES pastāvīgi veidojas tirdzniecības pārpalikums ar Rietumbalkāniem, kas ir 
neilgtspējīga situācija;

3. uzskata, ka ES paplašināšanās politika ir divpusējs process, kurā abām pusēm ir jāpilda 
savas saistības; 

4. ar bažām norāda, ka ir stājies spēkā brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eirāzijas 
Ekonomikas savienību un Serbijas Republiku, un tas var apdraudēt Stabilizācijas un 
asociācijas nolīguma (SAA) mērķus un Serbijas 2009. gada pieteikumu dalībai ES;

5. prasa īstenot spēcīgus integrācijas centienus Rietumbalkānu valstu atbalstam, veicinot 
uzlabojumus tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību jomā, lai tādējādi tiktu sekmēta 
to ekonomikas konkurētspēja, budžeta līdzsvars un strukturālās reformas;

6. atgādina Rietumbalkānu valstīm par reģionālās ekonomiskās sadarbības un labu 
kaimiņattiecību nozīmi;

7. atgādina, ka ES ir lielākais ārvalstu investors šajā reģionā un uzsver nepieciešamību 
piešķirt šim reģionam augstu prioritāti ES savienojamības stratēģijas ietvaros;

8. aicina Komisiju sniegt papildu tehnisko atbalstu Rietumbalkāniem, lai uzlabotu satvaru 
ārvalstu investīciju jomā, jo īpaši saistībā ar prognozējamību un investoru aizsardzību;

9. mudina Rietumbalkānu valstis turpināt īstenot enerģētikas nozares projektus, kas palīdz 
sasniegt klimata mērķus un ir saskaņoti ar ES tiesību aktiem vides jomā; 

10. aicina Enerģētikas kopienas dalībvalstis Rietumbalkānos nekavējoties un pilnībā īstenot 
visus Enerģētikas kopienas līguma noteikumus.


