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Serbia 2014. aasta eduaruanne 

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon Serbia 2014. aasta eduaruande 

kohta (2014/2949(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu 

kohtumise eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise 

väljavaadete kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/213/EÜ, millega 

sätestatakse Serbiaga loodud Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja 

tingimused ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/56/EÜ1, 

– võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta arvamust Serbia Euroopa Liidu 

liikmeks astumise avalduse kohta (SEC(2011)1208), 

– võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Serbia Vabariigi vahel 

sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. septembril 2013. 

aastal, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999), Rahvusvahelise 

Kohtu 22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse 

ühepoolse väljakuulutamise vastavust rahvusvahelisele õigusele, ning ÜRO 

Peaassamblee 9. septembri 2010. aasta resolutsiooni A/RES/64/298, milles seda 

arvamust tunnustati ning tervitati ELi valmisolekut hõlbustada dialoogi Belgradi ja 

Priština vahel,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Serbia parlamentaarse stabiliseerimis- ja 

assotsieerimiskomitee 26. ja 27. novembril 2014. aastal toimunud teise kohtumise 

deklaratsiooni ja soovitusi,  

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2013. aasta kohtumise järeldusi, 
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– võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta dokumenti „Serbia 2014. aasta 

eduaruanne” (SWD(2014)0302), 

– võttes arvesse üldasjade nõukogu 16. detsembri 2014. aasta järeldusi, 

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni Serbia 2013. aasta 

eduaruande kohta1, 

– võttes arvesse oma 27. novembri 2014. aasta resolutsiooni Serbia ja süüdistatava 

sõjakurjategija Šešelj kohta2, 

– võttes arvesse väliskomisjoni alalise Serbia raportööri David McAllisteri tööd, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et Euroopa Ülemkogu otsustas 28. juunil 2013. aastal, et Serbiaga 

alustatakse ühinemisläbirääkimisi; arvestades, et esimene valitsustevaheline 

konverents toimus 21. jaanuaril 2014. aastal;  

B. arvestades, et 2014. aasta eduaruandes Serbia kohta annab komisjon ülevaate Serbia 

edusammudest Euroopaga integreerumisel ja hinnangu Serbia püüdlustele täita 

Kopenhaageni kriteeriume ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimusi; 

C. arvestades, et Serbiat, nagu ka kõiki teisi riike, kes soovivad ELi liikmeks saada, tuleb 

hinnata saavutuste järgi ühiste kriteeriumide täitmisel, rakendamisel ja järgimisel, ning 

arvestades, et ühinemise ajakava kujuneb vastavalt vajalike reformide kiirusele ja 

kvaliteedile; 

D. arvestades, et ELi laienemispoliitika keskmes on õigusriigi põhimõtte järgimine; 

E. arvestades, et komisjon on toonitanud vajadust tugevdada majanduse juhtimist, 

õigusriiki ja avaliku halduse suutlikkust kõigis Lääne-Balkani riikides; 

F. arvestades, et Serbia on teinud olulisi samme suhete normaliseerimiseks Kosovoga, 

mille tulemusel sõlmiti 19. aprillil 2013 esimene kokkulepe suhete normaliseerimise 

põhimõtete kohta; arvestades, et on vaja kiiresti tegelda kõigi kahe riigi vaheliste 

lahendamata küsimustega; 

G. arvestades, et head suhted naabritega on iga riigi Euroopaga integreerumise edu 

põhitingimus, ja arvestades, et kahepoolsete küsimustega tuleks ühinemisprotsessi 

käigus tegelda läbirääkimiste raamistiku alusel ning konstruktiivses ja heanaaberlikus 

vaimus, võttes arvesse ELi üldisi huvisid ja väärtusi; arvestades, et Serbia ja tema 

naaberriikide ajaloolise leppimise protsessis on tehtud olulisi edusamme; 

H. arvestades, et vähemuste kaitset käsitleva õigusraamistiku rakendamine peab olema 

täiel määral tagatud, eeskätt sellistes valdkondades nagu haridus ja keelekasutus ning 

meedia ja usutalitused vähemuskeeltes; 

I. arvestades, et Serbia ametiaeg OSCE eesistujana 2015. aastal langeb kokku Ida-
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Ukrainas jätkuva konfliktiga ja ajaga, mil OSCE tähistab Helsingi lõppakti 

vastuvõtmise 40. aastapäeva; 

1. tervitab ühinemisläbirääkimiste ametlikku algust 21. jaanuaril 2014. aastal esimesel 

ELi-Serbia valitsustevahelisel konverentsil ning Serbia valitsuse head ettevalmistust ja 

aktiivset osalemist ELi õigustiku sõelumisprotsessis; 

2. väljendab rahulolu ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldusega, millele 

rahvusvahelised vaatlejad andsid heakskiitva hinnangu; kutsub ametivõime üles täiel 

määral arvesse võtma OSCE/ODIHRi viimase ja eelmise valimivaatlusmissiooni 

soovitusi; 

3. juhib tähelepanu sellele, et ELi ja Serbia vahelise stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingu rakendamist on parandatud, ja rõhutab, kui tähtis see on; 

rõhutab, et stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga kehtestatakse üldine raamistik 

Serbia ja ELi koostöö tihendamiseks; 

4. avaldab heameelt Serbia uue valitsuse pühendumuse üle Euroopaga integreerumise 

protsessile ning kutsub Serbiat üles süsteemseid ja sotsiaal-majanduslikke reforme 

kohe ja otsustavalt ellu viima; rõhutab, et integratsiooniprotsessi edukuse peamine 

näitaja on endiselt õigusaktide ja poliitikameetmete põhjalik rakendamine; kutsub 

Serbiat üles parandama uute õigusaktide ja poliitika kavandamist, kooskõlastamist 

ning rakendamise järelevalvet; toonitab, et tuleb parandada ühinemisprotsessi 

kaasavust ja läbipaistvust; rõhutab, et Serbia peab jätkama tööd oma tähtsaimas 

reformivaldkonnas, õigusriikluse kehtestamisel;  

5. soovitab läbirääkimiste peatükkide avamisel arvesse võtta tehnilise tasandi arengut, 

aga ka Serbia ja ELi suhete poliitilist konteksti; rõhutab, et 23. peatükki (kohtusüsteem 

ja põhiõigused) ja 24. peatükki (õigus, vabadus ja turvalisus) tuleks käsitleda varakult 

läbirääkimiste alguses; rõhutab, et ELi õigustiku 35. peatükk, mis käsitleb suhteid 

Kosovoga, tuleks selgelt sõnastada; toonitab, et läbirääkimisraamistiku alusel saab 

kindlaks teha, kas edasiliikumine ühe peatüki raames jääb läbirääkimiste üldisest 

käigust märgatavalt maha, see võimaldab komisjonil soovitada teiste 

läbirääkimispeatükkide avamist või sulgemist edasi lükata;  

6. märgib, et Euroopa Kontrollikoja hiljuti avaldatud aruandes leitakse, et rahastamine 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA) koos muus vormis toetusega on aidanud 

Serbial ellu viia sotsiaalseid ja majandusreforme ning parandada riigi rahanduse 

juhtimist; märgib siiski, et õigusvaldkonna reform on kavandatust märgatavalt 

aeglasem; kutsub Serbiat üles kooskõlastama riigiabi ELi õigustikuga; avaldab 

heameelt ELi rahalise ja mitterahalise abi üldiselt tulemusliku kasutamise üle, nagu 

märkis Euroopa Kontrollikoda, ja ergutab ametivõime lähtuma heast valitsemistavast 

ning kõrvaldama allesjäänud puudused projektide kavandamises, rakendamises ja 

jätkusuutlikkuses; kutsub komisjoni üles jätkama Serbia abistamist IPA raames 

tulemuslikul ja läbipaistval viisil; 

7. tunneb muret selle pärast, et enamik õigusakte võetakse vastu kiirmenetluse korras, 

mis ei võimalda alati piisavalt konsulteerida sidusrühmade ja laiema üldsusega; 

8. märgib, et 2014. aasta mais Serbias toimunud üleujutus on avaldanud elanikkonnale 

ränka mõju ja kahjustanud majandust; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; 



 

 

tunnustab asjaolu, et nii EL kui ka liikmesriigid üksikult võtsid Serbia palvel kohe ja 

märkimisväärses ulatuses pääste- ja abimeetmeid ning korraldasid 2014. aasta juulis 

rahastajate konverentsi; rõhutab, et komisjon kutsus Serbiat liituma ELi 

kodanikukaitse mehhanismiga, ja rõõmustab selle üle, et 16. oktoobril 2014. aastal 

väljendas Serbia soovi seda teha; 

9. väljendab heameelt selle üle, et Serbia ja Kosovo peaministrite kõrgetasemelises 

dialoogis saavutati 19. aprillil 2013. aastal esimene suhete normaliseerimise 

põhimõtteid käsitlev kokkulepe; tunnustab Serbia tegevust suhete normaliseerimisel 

Kosovoga ja soovitab tungivalt, et Serbia ametivõimud osaleksid konstruktiivselt 

selles protsessis ja samuti heanaaberlike suhete kujundamisel, millest võib kasu olla 

nii Serbiale kui ka Kosovole; märgib, et üldläbirääkimiste tempot on muu hulgas 

aeglustanud nii Serbias kui ka Kosovos toimunud ennetähtaegsed valimised; tervitab 

uue valitsuse moodustamist Kosovos, mis oli oluline samm, valmistamaks ette 

kõrgetasemelise dialoogi taaskäivitamist 9. veebruaril 2015, mis omakorda viis 

kokkuleppe sõlmimiseni kohtunike töö kohta Mitrovicas, ja tunnustab sellega seoses 

Serbia valitsust, kelle suhtumine on konstruktiivne ja kes ergutab Serbia vähemuse 

valitud esindajaid Priština uues koalitsioonivalitsuses osalema ja selles oma ülesandeid 

täitma; kutsub Serbiat ja Kosovot üles heas usus ja õigeaegselt jätkama kõigi juba 

sõlmitud kokkulepete täielikku rakendamist ning palub ELil hinnata, kuidas 

lepinguosalised on oma kohustusi täitnud; ergutab Serbia ja Kosovo ametivõime 

suhete normaliseerimist jätkama; palub mõlemal poolel jätkata jõupingutusi Kosovo 

etniliste albaanlaste ja serblaste kogukondade lähendamiseks; toonitab, et 

läbirääkimisraamistik kohustab edusammudele Kosovoga suhete normaliseerimisel, 

mis peab vastavalt 35. peatükile toimuma paralleelselt läbirääkimiste üldise käiguga; 

rõhutab, et 35. peatükk tuleks avada läbirääkimiste varajases etapis; on seisukohal, et 

Serbia ja Kosovo suhete täielik normaliseerumine hõlbustaks Serbia ühinemist ELiga;  

10. kutsub Serbia ja Kosovo ametiasutusi tugevdama koostööd kuritegelike võrgustike 

vastu, kes kontrollivad ja kasutavad ära illegaalseid sisserändajaid ning toimetavad 

neid ebaseaduslikult Kosovost üle piiri Serbiasse ja sealt mõnedesse ELi 

liikmesriikidesse; 

11. palub Serbial teha suuremaid pingutusi, et viia oma välis- ja julgeolekupoliitika ja 

sealhulgas Venemaa-suunaline poliitika vastavusse ELi poliitikaga; avaldab kahetsust, 

et Serbia ei järginud üleskutset võtta üle nõukogu otsustega Venemaale kehtestatud 

piiravad meetmed, ent on teadlik kahe riigi traditsiooniliselt tugevatest majanduslikest, 

sotsiaalsetest ja kultuurilistest sidemetest; leiab, et Serbia võib ELi ja Venemaa 

suhetes mängida väga olulist rolli; tunnustab Serbia aktiivset osalemist 

rahvusvahelistes rahuvalveoperatsioonides; märgib, et Serbia on austusavaldustega 

vastu võtnud mõningaid isikuid, kelle suhtes kehtib ELi viisakeeld, ja korraldab 

sõjaväeõppusi koos Vene armeega; 

12. tunneb heameelt Serbia OSCE eesistujaks olemise üle 2015. aastal ja tema 

prioriteetide üle; märgib, et Serbia on OSCE eesistujariigina valmis kõigiti toetama 

suuremaid jõupingutusi OSCE piirkonnas kestvate konfliktide rahumeelseks 

lahendamiseks; ergutab Serbiat kasutama eesistuja rolli selleks, et vahendajana toetada 

Ida-Ukraina olukorra stabiliseerimist; ühtlasi tunnustab Serbia valmisolekut 

piirkondlikku koostööd veelgi edendada; palub Serbiat kui OSCE ametisolevat 

eesistujat aidata taastada OSCE rolli tervikliku platvormina Euroopa julgeolekut 

puudutavate küsimuste lahendamiseks; 



 

 

13. ergutab Serbiat jätkama koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise 

kriminaalkohtuga (EJRK), et tugevdada riigisiseseid sõjakuritegude kohtuprotsesse, 

ning tõhustama piirkondlikke koostööpüüdeid, et lõpetada karistamatus ja taastada 

õiglus sõjakuritegude ohvrite ja nende perekondade jaoks; toonitab, et tunnistajate 

kaitseks on oluline kiiresti vastu võtta ulatusliku mõjuga õigusaktid ja 

poliitikameetmed ning tagada ohvrite ja nende perekondade õigus kahjutasule; 

kinnitab veel kord oma toetust REKOMi algatusele; 

14. palub Serbiat leppimise ja heanaaberlike suhete vaimus koostöös naaberriikide ja 

Euroopa Komisjoniga läbi vaadata seadus, mis käsitleb riigiasutuste korraldust ja 

pädevust sõjakuritegude kohtuprotsessides; 

15. kutsub Serbiat üles tihendama koostööd naaberriikidega, tegema suuremaid pingutusi 

teadmata kadunud isikute otsimiseks ning täielikult jagama asjakohast teavet; nõuab 

sellega seoses tungivalt, et Serbia ametivõimud avaksid Jugoslaavia Rahvaarmee 

arhiivid, et selgitada tõde mineviku traagiliste sündmuste kohta ja saada teavet; ühtlasi 

nõuab, et ametiasutused võimaldaksid ja lihtsustaksid läbipaistvat juurdepääsu 

arhiividele, mis sisaldavad teavet Jugoslaavia endiste vabariikide kohta ning endise 

luureagentuuri (UDBA) dokumente, ja muu hulgas edastaksid materjale vastavatele 

valitsustele; 

16. tunneb heameelt selle üle, et rahvusvahelise kadunud isikute komisjoni (International 

Commission on Missing Persons – ICMP) juhtimisel allkirjastati deklaratsioon, milles 

käsitletakse riigi rolli relvastatud konfliktide ja inimõiguste rikkumiste tagajärjel 

kadunud isikute küsimuse lahendamisel; rõhutab, et tuleb teha suuremaid pingutusi 

kadunud isikute leidmiseks ja tuvastamiseks, aga ka Horvaatia, Bosnia ja 

Hertsegoviina ning Kosovo sõdade massihaudade asukoha kindlaksmääramiseks, 

samuti selleks, et tagada ohvrite perekondade õigus saada teavet kadunud pereliikmete 

saatuse kohta; 

17. hindab kõrgelt Serbia valitsuse konstruktiivsust naaberriikidega suhtlemisel, kuna see 

on võimaldanud olulisi edusamme nii piirkondlikus koostöös kui ka tihedamate suhete 

loomisel ELiga; ergutab Serbiat veelgi tihedamale koostööle naaberriikidega ja 

piiriülestele koostööalgatustele, et parandada muu hulgas piirialade ja vähemustega 

asustatud piirkondade majanduslikku arengut; rõhutab, kui tähtis on lepitusprotsessi 

raames edendada meetmeid noortevahetusteks ja kontaktide loomiseks; avaldab 

heameelt selle üle, et Serbia üldiselt täidab oma rahvusvahelisi kohustusi ning on 

jätkanud kahepoolsete suhete arendamist naaberriikidega; rõhutab uuesti, et leppimine 

on otsustavalt tähtis; ergutab Serbiat naaberriikidega sõlmitud kahepoolseid lepinguid 

täielikult täitma ja lahendamata kahepoolseid küsimusi pragmaatiliselt käsitlema; peab 

kiiduväärseks Serbia ja Albaania peaministri kohtumist Belgradis 10. novembril 2014. 

aastal; julgustab Serbiat aktiivselt ja konstruktiivselt toetama Bosnia ja Hertsegoviina 

edusamme Euroopaga integreerumisel; peab samavõrd kiiduväärseks, et Serbia on 

jätkanud aktiivset osalemist piirkondlikes algatustes, nagu Kagu-Euroopa 

koostööprotsess; 

18. rõhutab Serbia parlamendi ja kodanikuühiskonna olulist rolli ühinemisläbirääkimiste 

protsessis; rõõmustab selle üle, et 4. juunil 2014 võeti vastu parlamendi otsus, millega 

reguleeritakse läbirääkimiste seisukohtade ettepanekute kaalumise korda 

ühinemisläbirääkimiste ajal; väljendab heameelt selle üle, et 26. augustil 2014 võeti 

vastu suunised kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise kohta õigusaktide 



 

 

vastuvõtmise protsessi, ja kutsub üles kodanikuühiskonna laiemale kaasamisele 

integratsiooniprotsessi; kutsub valitsust üles hoiduma ELi-vastasest retoorikast ning 

pidama korrapäraselt dialooge ja avalikke arutelusid kõigi sidusrühmadega, et tagada 

läbirääkimiste täielik läbipaistvus, edastada kogu teave konstruktiivseks aruteluks ELi 

toimimise ja liikmesuse üle ja võimaldada sidusrühmade ulatuslikku osalemist selles 

protsessis;  

19. avaldab tunnustust sõltumatute reguleerivate asutuste tööle ja nende panusele 

õigusraamistiku parandamisse ning riigiasutuste aruandekohustuse suurendamisse; 

rõhutab, et riigiasutused peavad tegutsema läbipaistvalt ja vastutustundlikult; toetab 

sõltumatute riigiasutuste, nagu ombudsmani, riikliku tähtsusega teabe eest vastutava 

voliniku ja teiste tööd; kutsub riigivõime üles kaitsma nende asutuste sõltumatust ja 

tegema nendega täielikult koostööd, kui nad täidavad oma volitusi; on arvamusel, et 

ametivõimud peaksid andma neile asutustele kõik tööks vajalikud rahalised ja 

haldusvahendid; rõhutab, et nende soovitusi tuleb nõuetekohaselt järgida ja nende 

sõltumatust täielikult austada; 

20. mõistab hukka ombudsmani põhjendamatu avaliku ründamise valitsuse ministrite 

poolt, rõhutab, et ombudsmanil on valitsuse kontrolli- ja tasakaalusüsteemis keskne 

roll, ning palub ametiasutustel tagada ombudsmani sõltumatus ja puutumatus; palub 

ametiasutustel tagada ombudsmanile tema töös täielik poliitiline ja haldustoetus ning 

kaitsta tema õigust nõuda juurdepääsu ametlikele dokumentidele, nagu on sätestatud 

avaliku teabe seaduses; 

21. rõhutab, et Serbia on ratifitseerinud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 

peamised tööõiguse konventsioonid ja muudetud Euroopa sotsiaalharta; juhib 

tähelepanu asjaolule, et töö- ja ametiühinguõigused on põhiseaduslikele tagatistele 

vaatamata endiselt piiratud, ning kutsub Serbiat üles nimetatud õigusi tugevdama; 

märgib, et selguse tagamiseks on vaja täiendavaid menetlusi seoses töötajate 

ühenduste ja streigiõigusega; märgib, et kehtivad vaid mõned valdkondlikud 

kollektiivlepingud, kuid paljude kehtivus on lõppenud ja neid on vaja uuendada; 

muretseb selle pärast, et sotsiaaldialoog on endiselt nõrk ja sotsiaalpartnerite arutelud 

ei toimu korrapäraselt; nõuab täiendavaid samme sotsiaaldialoogi ja selles osalejate 

konsultatiivse rolli tugevdamiseks õigusloomes; 

22. kordab, kui oluline on edendada, kaitsta ja rakendada inimõigusi ja põhivabadusi 

Serbia ühiskonna kõigil tasanditel, välistada igasugune diskrimineerimine ja tagada 

kooskõla Euroopa ning rahvusvaheliste normidega; märgib, et 2. oktoobril 2014. aastal 

võeti vastu diskrimineerimisvastase strateegia rakendamise tegevuskava, milles 

kutsutakse üles austama naisi, puuetega inimesi, LGBT inimesi ja kõiki rahvuslikke, 

etnilisi või seksuaalseid vähemusi ning tagama nende õigused; julgustab Serbia 

ametivõime tegema täiendavaid jõupingutusi naiste võrdse esindatuse tagamiseks 

poliitilises ja avalikus elus; märgib, et soolise võrdõiguslikkuse valdkonna 

haldussuutlikkus on endiselt nõrk, ja nõuab tungivalt, et Serbia ametivõimud 

suurendaksid oma jõupingutusi selles valdkonnas; tervitab Serbia valitsuse otsust anda 

luba geiparaadi korraldamiseks, mis toimus 28. septembril 2014. aastal Belgradis 

suuremate vahejuhtumiteta, ning kiidab valitsust toetuse ja politseid ürituse korralduse 

hõlbustamise eest; 

23. avaldab kiitust lapse õiguste riikliku nõukogu loomise eest ja ergutab seda organit oma 

mandaati täielikult kasutama, et tagada lapse õigustega seotud prioriteetide täielik 



 

 

kajastatus tegevuskavades, mida Serbia valitsus ühinemisprotsessi raames välja töötab; 

24. märgib, et on tehtud samme kohtusüsteemi reformi 2013.–2018. aasta strateegia ja 

tegevuskava rakendamiseks; peab kiiduväärseks kohtunike ja prokuröride töö 

hindamiseeskirjade vastuvõtmist; rõhutab kohtute sõltumatuse suurt tähtsust ja 

toonitab, et kohtusüsteemi reform tuleb lõpule viia, et tagada kohtunike ja prokuröride 

täielik sõltumatus ja erapooletus; kutsub ametivõime üles mitte viivitama õigusabi 

käsitleva seaduseelnõu vastuvõtmisega, tagades samas, et kõige kaitsetumaid 

kodanikke ei jäeta ilma juurdepääsust tasuta õigusabiteenustele; rõhutab, kui tähtis on 

lahendada ametiseisundi kuritarvitamise juhtumid, ja väljendab muret nende juhtumite 

massilise ümberliigitamise pärast; rõhutab, et kohtute sõltumatuse tagamiseks on vaja 

põhiseaduslikke reforme; 

25. täheldab rõõmuga tugevat poliitilist tahet korruptsiooniga võidelda ning riikide 

korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) soovituste jätkuvat rakendamist; avaldab 

heameelt selle üle, et Serbia Parlament võttis 25. novembril 2014. aastal vastu 

rikkumisest teatajate kaitset käsitleva seaduse; peab kiiduväärseks, et käimas on mitu 

kõrgema taseme korruptsioonijuhtumite uurimist ning on tehtud jõupingutusi 

kooskõlastamise parandamiseks; toonitab, et on vaja tõsiseid jõupingutusi, et 

korruptsioonivastase võitluse õigusraamistikku tugevdada ja see täielikult jõustada 

ning tagada reformideks vajalikud ressursid; rõhutab, et pooleliolevaid uurimisi 

puudutava teabe meediasse lekitamine, millega rikutakse süütuse presumptsiooni, on 

tõsine probleem ning seda tuleks seadusega kooskõlas uurida ja menetleda ja sellele 

piir panna; mõistab samuti hukka meedia või erakondade surve sõltumatutele 

korruptsioonivastastele asutustele ja leiab sellega seoses, et korruptsioonivastase ameti 

volitusi ja ressursse tuleks suurendada; märgib, et sellised meetodid võivad 

ühinemisläbirääkimisi oluliselt aeglustada; nõuab täiendavaid meetmeid 

kohtusüsteemi sõltumatuse ja terviklikkuse ning õiguskaitse kättesaadavuse kaitseks; 

26. märgib, et korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on piirkonnas laialt levinud ning 

see takistab ka Serbia demokraatlikku, sotsiaalset ja majanduslikku arengut; on 

seisukohal, et nende probleemide tulemuslikumaks lahendamiseks on hädasti vaja 

piirkondlikku strateegiat ja tõhustatud koostööd kõikide piirkonna riikide vahel; 

27. märgib murega parteide ja valimiskampaaniate rahastamise läbipaistmatust ning 

sellest tulenevat suurt korruptsiooniohtu; rõhutab, et erakondade rahastamine peab 

olema läbipaistev ja kooskõlas rangeimate rahvusvaheliste normidega; 

28. tervitab avaliku teabe ja meedia seaduse, elektroonilise meedia seaduse ning avalik-

õigusliku ringhäälingu seaduse vastuvõtmist ja kutsub üles neid viivitamata 

rakendama; rõhutab, et uue meediapaketi rakendamisel tuleks tagada ka 

vähemuskeeltes edastatavate avalik-õigusliku ringhäälingu saadete jätkumine, samuti 

avalike teenuste ning piirkondliku ja kohaliku meedia jätkusuutlikkus ja 

finantsstabiilsus; väljendab muret sõnavabaduse täieliku kasutamise tingimuste 

halvenemise pärast Serbias ning rõhutab, et meediakanalite omandisuhted peavad 

olema täiesti läbipaistvad; väljendab muret ajakirjanike hirmutamise ja ähvardamise 

pärast, mille tulemuseks on ka enesetsensuuri suurenemine, ning nõuab tungivalt, et 

Serbia ametivõimud võtaksid meetmeid süüdlaste kohtu ette toomiseks; märgib 

murega, et poliitiline surve kahjustab meedia sõltumatust; kordab meediavabaduse kui 

ELi ühe põhiväärtuse tähtsust; kutsub Serbia ametivõime üles tagama sõna- ja 

meediavabadust toetavat meediasõbralikku keskkonda; 



 

 

29. palub Serbia valitsusel rakendada rehabiliteerimist käsitlevat seadust täielikult ja 

mittediskrimineerivalt; ühtlasi soovitab Serbia valitsusel teha tagastamist käsitlevas 

seaduses täiendavaid muudatusi, et kõrvaldada kõik menetluslikud ja õiguslikud 

takistused seoses mitterahalise hüvitamisega;  

30. väljendab heameelt 26. oktoobril 2014 toimunud rahvusvähemuste nõukogude 

valimiste üle; rõhutab rahvusvähemuste nõukogude tähtsat rolli rahvusvähemuste 

õiguste rakendamisel ja kutsub Serbiat üles tagama, et nõukogude õiguslikul 

vastavusse viimisel Serbia konstitutsioonikohtu otsusega säilitataks nende omandatud 

õiguste ja pädevuse tase; palub Serbial tagada kogu riigis vähemuste kaitset käsitlevate 

õigusaktide järjepidev rakendamine, sealhulgas seoses hariduse, keelte kasutamise 

ning meedia ja usutalituste kättesaadavusega vähemuskeeltes, samuti tagada 

rahvusvähemuste nõuetekohane esindatus avalikus halduses, kohalikes ja 

piirkondlikes asutustes ning riigi parlamendis; toetab Serbia kindlat kavatsust koostada 

23. peatüki tegevuskava raames eraldi tegevuskava rahvusvähemuste olukorra kohta; 

julgustab Serbia ametivõime võtma edasisi meetmeid romade olukorra parandamiseks, 

eelkõige seoses hariduse, eluaseme ja tööhõivega; kutsub valitsust üles suurendama 

roma elanikkonna teadlikkust kodanikuõigustest ning tagama romadele võrdväärse 

turvalisuse; rõhutab, et tähtis on ergutada romasid avalikus elus osalema; kutsub 

Serbia ametivõime üles romade kaasamise poliitika ja meetmete rakendamist riigi ja 

kohalikul tasandil paremini kavandama, kooskõlastama ning kontrollima;  

31. rõhutab, kui oluline on tagastada kommunistliku režiimi ajal konfiskeeritud vara 

vähemuste kirikutele ja usukogukondadele, rõhutab riigi rolli selles, et välja töötada 

erapooletu poliitika, mis käsitleb ajaloolisi kirikuid, sealhulgas vähemustele kuuluvaid 

kirikuid Serbias, rõhutab, et ilma sellise tagastamiseta ei ole võimalik usuvabadust 

tagada; 

32. märgib, et Vojvodina kultuuriline mitmekesisus kuulub samuti Serbia identiteedi 

juurde, seepärast on väga tähtis kaitsta ja toetada seal elavaid vähemusrahvusi ning 

säilitada ja edendada piirkonnas aastasadu hästi toiminud rahvuslikku mitmekesisust; 

nõuab mitmekeelsuse ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamist; rõhutab ühtlasi, et 

Vojvodina autonoomiat ei tohiks nõrgestada, ning tuletab valitsusele meelde, et 

pikemalt viivitamata tuleks esitada Vojvodina autonoomse provintsi volitusi ja 

rahastamist käsitlev seaduseelnõu; 

33. seoses Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste (ETKR) tähtsusega ELi 

liikmesriikide ja nende naabrite piiriülese koostöö edendamisel kutsub Serbia valitsust 

üles tagama vajaliku õiguskeskkonna Serbia osalemiseks nendes rühmitustes; 

34. rõõmustab uue avaliku halduse reformi strateegia, avaliku halduse ja kohaliku 

omavalitsuse ministeeriumi loomise ning riiklike poliitikameetmete sekretariaadi 

moodustamise üle, mille tulemuseks on suurem tähelepanu poliitika kavandamisele ja 

kooskõlastamisele ning mis aitab avalikku haldust tõhustada; väljendab muret avaliku 

sektori töötajate töölevõtmise läbipaistmatuse ning haldus- ja 

finantsjuhtimissuutmatuse pärast kohalikul tasandil; nõuab tungivalt, et ametivõimud 

tagaksid riigiteenistujate ja riigiametnike ametisse nimetamise ja edutamise 

läbipaistvuse ja tulemuspõhisuse; 

35. ergutab Serbia ametivõime teostama majanduses struktuurireforme, et toetada 

majanduskasvu, parandada äri- ja investeerimiskeskkonda kogu riigis, tagada kõigi 



 

 

piirkondade tasakaalustatud sotsiaalne ja majanduslik areng, võidelda suure töötuse ja 

vaesuse vastu, tugevdada eelarvet ja võidelda korruptsiooni vastu, mis ärikeskkonda 

endiselt kõige rohkem ohustab; võtab murega teadmiseks statistika noorte suure 

tööpuuduse kohta ning nõuab tungivalt, et valitsus selle küsimusega tegeleks, tagades 

noortele piisavad võimalused ja tööturu vajadusi järgiva hariduse; rõhutab, et noortele 

tuleb tagada ligipääsetav haridussüsteem koos töö- ja koolitusvõimalustega ning 

juurdepääsuga sellistele Euroopa õppeprogrammidele nagu Erasmus; peab 

kiiduväärseks tööseaduse, pankrotiseaduse, erastamise seaduse ning planeerimis- ja 

ehitusseaduse vastuvõtmist, mis moodustavad õigusraamistiku nii 

struktuurireformideks kui ka ettevõtluskliima parandamiseks; 

36. nõuab ärikeskkonna parandamist, milleks tuleb rakendada selles valdkonnas 

kavandatud struktuurireformid, tugevdada õigussüsteemi ning tagada õigusaktide 

ühtlane rakendamine; nõuab tungivalt, et ettevõtluses kaotataks viivitamata 

haldustõkked, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, ning rõhutab, 

et tähtis on teostada riiklikes äriühingutes vajalik restruktureerimine, austades 

seejuures töötajate õigusi ja pidades silmas avaliku sektori tööhõive tähtsust Serbia 

kodanike ja nende heaolu jaoks, samuti nende sõltuvust peamistest avalikest 

teenustest; 

37. võtab teadmiseks karistusseadustiku uuendamiseks tehtud töö; märgib samas, et ka 

pärast muudatuste vastuvõtmist püsib erasektoris õiguskindlusetus; väljendab veel 

kord muret võimu kuritarvitamist käsitlevate sätete pärast uues artiklis 234, mis jätab 

ikkagi ruumi meelevaldseteks tõlgendusteks; märgib, et enamik varasematest 

ametiseisundi kuritarvitamise juhtumitest näib olevat ilma nõuetekohase 

läbivaatamiseta ümber liigitatud vastutava ametikoha kuritarvitamiseks, seepärast 

nõuab ümberliigitatud juhtumite sõltumatut ja põhjalikku läbivaatamist, et viivitamata 

ümber lükata pikaajalised ebaõiglased süüdistused; 

38. tänab Serbiat Belgradis toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina 

tippkohtumise korraldamise eest, kiidab heaks tõhustatud koostöö kavad ja loodab, et 

need on Euroopa standarditega kooskõlas; võtab teadmiseks tippkohtumise ajal 

sõlmitud esialgsed energia- ja taristuprojektide kokkulepped ning tuletab Serbiale ja 

teistele piirkonna riikidele meelde, et projektides tuleks arvestada ELi poliitika 

pikaajaliste eesmärkidega; 

39. märgib, et energeetika-alastes ettevalmistustes on saavutatud mõõdukat edu; rõhutab, 

et Serbia peab suurendama jõupingutusi energeetika valdkonna kooskõlla viimiseks 

ELi õigustikuga, eelkõige energiatõhususe ja taastuvenergia eesmärkide saavutamise 

osas ja vältides riigiabi andmist pruunsöesektorile, ning saavutama esmajärjekorras 

juriidilise eraldamise gaasisektoris ja riikliku gaasifirma restruktureerimise; kutsub 

komisjoni üles toetama Serbia valitsuse püüdeid energiaallikate mitmekesisust 

suurendades vähendada riigi sõltuvust energia impordist; ergutab Serbiat alustama 

oma kavandatud energiastrateegia läbivaatamist; kutsub valitsust üles suurendama 

jõupingutusi taastuvenergia valdkonnas, eelkõige seoses taastuvaenergia direktiiviga, 

sest see on vajalik energiajulgeoleku saavutamiseks ja strateegia „Euroopa 2020” 

taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks; 

40. kahetseb, et keskkonna ja kliimamuutuste valdkonnas on tehtud liiga vähe edusamme, 

ning palub Serbia ametivõimudel võtta kooskõlas ELi eesmärkidega kiiresti vastu 

terviklik üleriigiline kliimapoliitika ja -strateegia; 



 

 

41. tunneb muret selle pärast, et teadusasutused koos riigiasutuste ja riigiametnikega ei ole 

suutnud lahendada ülikoolides levivaid plagiaadisüüdistusi; 

42. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning Serbia valitsusele ja parlamendile. 


