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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller att ett framgångsrikt öppnande, genomförande och 
slutförande av anslutningsförhandlingar med länderna på västra Balkan är en av 
EU:s centrala prioriteringar i regionen.

2. Europaparlamentet påminner om att EU är den viktigaste handelspartnern för länderna 
på västra Balkan och att den bilaterala handeln fördubblades mellan 2006 och 2016. 
Parlamentet noterar dock att EU ihållande uppvisar ett ohållbart handelsöverskott 
gentemot västra Balkan.

3. Europaparlamentet anser att EU:s utvidgningspolitik är en ömsesidig process där båda 
sidor måste stå fast vid sina åtaganden. 

4. Europaparlamentet noterar med oro att ett frihandelsavtal mellan 
Euroasiatiska ekonomiska unionen och Republiken Serbien har trätt i kraft, vilket 
riskerar att undergräva målen med stabiliserings- och associeringsavtalet och 
Serbiens ansökan om medlemskap i EU från 2009.

5. Europaparlamentet kräver starka integrationsinsatser för att stödja länderna på 
västra Balkan när det gäller att främja förbättringar i fråga om rättsstaten, demokratin 
och de mänskliga rättigheterna i syfte att öka den ekonomiska konkurrenskraften samt 
förbättra budgetbalansen och strukturreformerna.

6. Europaparlamentet påminner länderna på västra Balkan om vikten av regionalt 
ekonomiskt samarbete och goda grannförbindelser.

7. Europaparlamentet påminner om att EU är den största utländska investeraren i regionen 
och betonar att regionen behöver ges hög prioritet inom ramen för EU:s strategi för 
konnektivitet.

8. Europaparlamentet begär att kommissionen ska ge ytterligare tekniskt stöd till 
västra Balkan för att förbättra ramen för externa investeringar, särskilt när det gäller 
förutsägbarhet och investerarskydd.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft länderna på västra Balkan att hålla sig till 
projekt inom energisektorn som bidrar till uppnåendet av klimatmålen och är anpassade 
till EU:s miljölagstiftning. 

10. Europaparlamentet uppmanar energigemenskapens medlemmar på västra Balkan att 
utan dröjsmål fullt ut genomföra alla bestämmelser i fördraget om energigemenskapen.


