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Euroopa Parlamendi resolutsioon Serbia integreerumise kohta Euroopaga 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Serbia Vabariigi vahelist 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, millele Euroopa parlament andis nõusoleku 19. 
jaanuaril 2011. aastal ja mille ratifitseerimine liikmesriikides on jõudnud lõppfaasi, ning 
Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelist kaubandust ja kaubandusküsimusi 
käsitlevat vahelepingut, mis jõustus 1. veebruaril 2010. aastal,

– 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 nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta järeldusi, milles palutakse komisjonil 
koostada arvamus, mis käsitleb Serbia taotlust Euroopa Liidu liikmeks saamise kohta, 
nõukogu 5. detsembri 2011. aasta järeldusi ning Euroopa Ülemkogu 9. detsembri 2011. 
aasta järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta arvamust Serbia Euroopa Liidu 
liikmeks saamise taotluse kohta (SEC(2011)1208) ja komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta 
teatist „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal” 
(COM(2011)666),

– 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, milles seda arvamust tunnustati ning 
tervitati ELi valmisolekut hõlbustada dialoogi Belgradi ja Priština vahel2, 

– võttes arvesse 18. ja 19. oktoobril 2011 toimunud ELi ja Serbia viienda 
parlamentidevahelise kohtumise ühisavaldust,

– võttes arvesse ELi ja Serbia vahelist 8. novembri 2007. aasta tagasivõtulepingut3 ning 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1244/2009, millega muudetakse 15. 
märtsi 2001. aasta määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle 
kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle 
kodanikud on sellest nõudest vabastatud4,

– võttes arvesse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) 
peaprokuröri 7. detsembri 2011. aasta aruannet, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,
                                               
1 ELT L 80, 19.3.2008, lk 46.
2 A/RES/64/298.
3 ELT L 334, 19.12.2007, lk 46.
4 ELT L 336, 18.12.2009, lk 1.
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A. arvestades, et 19.–20. juunil 2003. aastal Thessalonikis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järeldustes lubati kõikidele Lääne-Balkani riikidele, et nad saavad Euroopa 
Liiduga ühineda, kui nad täidavad kehtestatud kriteeriumid, ja seda lubadust kinnitati 
14.–15. detsembril 2006. aastal Euroopa Ülemkogu kohtumisel heaks kiidetud uues 
konsensuses laienemise kohta ning nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta järeldustes;

1. tervitab Serbia reformiprotsessis saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et nõukogu 
lükkas edasi otsuse tegemise komisjoni soovituse üle anda Serbiale kandidaatriigi staatus; 
palub Euroopa Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel märtsikuus Serbiale 
kandidaatriigi staatus, eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. aasta detsembri 
tippkohtumisel esitatud tingimused; kutsub Serbia võime üles kasutama seda 
ajavahemikku aktiivseks dialoogiks Prištinaga, et täielikult rakendada saavutatud 
kokkulepped ning leida võimalused Kosovo täielikuks osalemiseks piirkondlikus 
koostöös, kaasa arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui komisjoni arvamuses esitatud 
esmaeesmärk on täidetud ja reformiprotsess jätkub, tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; tuletab meelde, et Serbia Euroopaga integreerumise 
protsessi edenemine sõltub edusammudest Kopenhaageni kriteeriumide tagamisel ning 
eelkõige õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste austamisel ja turumajanduse 
toimimise täiustamisel; avaldab heameelt edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule viiksid;

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja Goran 
Hadžići kohtu ette toimetamise puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei olnud ainult 
Serbia edasise ELiga integreerumise tingimus, vaid eelkõige samm endise Jugoslaavia 
1990. aastate konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja piirkonnas leppimise saavutamise 
poole; nõuab, et põhjalikult uuritaks nende isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 
julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, mis 
võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata, ning et need isikud antaks kohtu alla;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 2011. aasta teisel poolel toimunud sündmuste, 
eelkõige juulis asetleidnud kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna pingeid on võimalik 
lõplikult kõrvaldada ainult Prištinaga peetava dialoogi raames läbirääkimiste teel leitud 
lahenduste abil; seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete üle ja kutsub Serbia valitsust 
üles neid täielikult ja viivitamata täitma; avaldab heameelt korrapärase kaubavoo üle, 
mida võimaldab tollitemplite tunnustamine, samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) lähetasid, 
ning liikumisvabaduse lepingu rakendamise alguse üle 26. detsembril 2011, nähes selles 
esimesi samme lepingute rakendamise poole; tervitab president Tadići avaldusi, kus ta 
nõudis, et seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha võetaks; tuletab meelde, 
et inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et võimaldada 
vaba juurdepääsu piiriületuspunktidele; palub Serbia võimudel hõlbustada EULEXi 
koostööd Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;
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4. tunneb heameelt kinnituse üle, et Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma dialoog 
mõlema maa elutingimuste parandamise teemal, ning rõhutab selle protsessi tähtsust 
laiema piirkondliku koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi jätkumise jaoks;

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist võimalik 
reisida Schengeni piirkonda ilma viisata – võimalus, mida Euroopa Parlament on kindlalt 
pooldanud; toetab täielikult seda viisavaba korra laiendamist, kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla anda; 
kutsub ELi liikmesriike üles toetama Serbia võitlust alusetult varjupaiga taotlejate 
edasitoimetamisega seotud organiseeritud kuritegevuse vastu; 

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu on õigusriigi 
seisukohast äärmiselt oluline; avaldab heameelt korruptsioonivastase võitluse 
edusammude, sealhulgas mitme sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise üle; ühtlasi 
tervitab konstitutsioonikohtu otsust tunnistada põhiseadusvastaseks üheaegselt mitmel 
avalikul ametikohal töötamine ning leiab, et see suurendab avaliku sektori läbipaistvust ja 
vähendab huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et parteide ja suurettevõtjate huvide 
põimumine soodustab süsteemi korruptsiooni, mis on piirkonnas üldlevinud probleem, 
ning nõuab kõrgetasemeliste juhtumite tõsist kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima korruptsioonivastase nõukogu ja korruptsioonivastase agentuuri 
leitud süsteemse korruptsiooni tõendeid ning tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust; 

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade eiramisele, eelkõige erastamise ja riigihangete 
käigus, ning nõuab õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, et tagada nende juhtumite 
põhjalik uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi jätkumine 
ning takistada riigivara ebaseaduslikku erakätesse sattumist; 

8. tunneb heameelt poliitilise tegevuse rahastamist käsitleva seaduse vastuvõtmise üle, mis 
on oluline samm poliitilise süsteemi läbipaistvuse suurendamiseks, ning nõuab seaduse 
nõuetekohast rakendamist, eelkõige selleks, et tagada tõhus süsteem tehingute 
järelevalveks ning tulemuslikud karistused;

9. tuletab meelde, kui tähtis on parlamendi töö, tervitab parlamendi seadusandliku rolli ja 
valitsuse tegevuse järelevalve tugevdamiseks võetud meetmeid ning nõuab edasisi 
jõupingutusi, et suurendada parlamendi suutlikkust täita oma ülesandeid, eelkõige seoses 
julgeolekuteenistustega; sellega seoses avaldab heameelt parlamendi teenistuste 
ümberkorraldamise otsuse üle, mille eesmärgiks on teenistuste tööd otstarbekamaks ja 
tõhusamaks muuta;

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on tõhususe suurendamine ja kuhjunud kohtuasjade 
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lahendamine; märgib samas, et tuleb teha suuremaid jõupingutusi nimetatud kahe 
valdkonna sõltumatuse ja professionaalsuse tagamiseks; tunneb muret järelejäänud 
puuduste, sealhulgas menetluse ja normide rikkumise pärast tagasi nimetamata jäetud 
kohtunike ja prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale kohtunõukogule välist survet avaldataks;

11. tunneb tõsist muret korduvate süüdistuste pärast, et ametiseisundi kuritarvitamist 
käsitlevat kriminaalkoodeksi artiklit 359 on vääralt rakendatud; kutsub ametiasutusi üles 
kriminaalkoodeksit kiiresti läbi vaatama, et tagada selle vastavus Euroopa normidele ning 
viivitamata lõpetada ametiseisundi kuritarvitamise sätte alusel süüdistuste esitamine, mis 
õõnestab Serbia elanike usaldust õigusriigi põhimõtete vastu;

12. juhib tähelepanu tõsistele puudujääkidele tunnistajakaitse programmi toimimises seoses 
sõjakuritegude uurimisega, mille tulemusel hulk tunnistajaid vabatahtlikult programmist 
lahkus, kuna neid oli süstemaatiliselt hirmutatud; kutsub siseministeeriumi ja 
sõjakuritegude prokuratuuri üles tõsistele pingutustele kõigi kaitseprogrammis osalevate 
tunnistajate julgeoleku ja heaolu tagamiseks; rõhutab, et toimiv tunnistajakaitse 
programm on äärmiselt tähtis õigusriigi põhimõtete tagamiseks ja selleks, et näidata 
poliitilist tahet lahendada tulemuslikult sõjakuritegude juhtumid, mille EJRK on riikliku 
kohtusüsteemi hooleks jätnud;

13. rõõmustab avaliku halduse reformi edenemise üle, kuid rõhutab, et tuleb jätkata tööd 
haldusorganite täieliku professionaalsuse ja poliitilisest mõjust sõltumatuse tagamiseks, 
rakendades täielikult teenetel põhinevat ametissenimetamise ja karjääri süsteemi; nõuab 
avaliku halduse reformi strateegia kooskõlastatumat rakendamist ning kohalike 
haldusasutuste kaasamist seadusandlikku raamistikku;

14. avaldab rahulolu valimisi ja kohalikke valimisi käsitlevate seaduste muutmisega, eelkõige 
ebademokraatlike tavade kaotamisega, mis seisnesid parlamendiliikmete nimetamises 
parteide poolt, ilma et oleks jälgitud isikute järjekorda valimisnimekirjades, samuti nn 
tühjade tagasiastumisavalduste esitamises, mis võimaldasid parlamendiliikmete tegevust 
poliitiliselt kontrollida; nõuab riikliku valimiskomisjoni seaduse vastuvõtmist kohe pärast 
valimisi, et luua valimisprotsessi kontrollimiseks sõltumatu organ;

15. tuletab meelde, et tugevad ja sõltumatud massiteabevahendid on demokraatliku süsteemi 
hädavajalik koostisosa; seetõttu tunneb heameelt avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb siiski muret meediasektori kontrollimise ja selle 
tegevusse sekkumise katsete pärast ning palub ametiasutustel tagada meedia sõltumatus 
poliitilisest survest ja muust mõjutamisest; tunneb muret Serbia ajakirjanike ähvardamise 
pärast ning nõuab ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada ajakirjanikele turvaline 
keskkond tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi koondumise ning meediasektori läbipaistmatuse 
vastu ning tagada võrdne juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud reklaamile ja 
propagandale eraldatavad riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud täidaksid 
eetikakoodeksit;
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16. peab kahetsusväärseks, et Serbia võimud takistasid massiteabevahendeid kajastamast 
2011. aasta juulis Põhja-Kosovos toimunud kokkupõrkeid ning kujutasid moonutatult 
KFORi rolli neis sündmustes; toonitab vaba ja sõltumatu meedia suurt tähtsust 
demokraatliku ja hästiinformeeritud avalikkuse kujundamisel;

17. peab murettekitavaks albaanlaste proteste diskrimineerimise vastu ning pingelist olukorda 
Sandžakis ja palub valitsusel omistada suuremat poliitilist tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende juurdepääs haridusele ning esindatus kohalikes 
asutustes, samuti Preševo oru ja Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks aastat pärast 
vähemusnõukogude valimisi ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel moodustatud, ning 
nõuab selle kiiret moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub poliitilistel ja usujuhtidel 
hoiduda teravatest sõnavõttudest, mis võivad pingeid õhutada;

18. rõhutab, kui tähtis on rahvaloendus, mis võimaldab koguda Serbia arenguks olulist 
statistilist teavet, eriti vähem arenenud piirkondade kohta; rõõmustab selle üle, et Serbias 
2011. aasta oktoobris toimunud rahvaloendus kulges üldiselt edukalt; peab väga 
kahetsusväärseks albaania poliitikute üleskutseid rahvaloendust boikoteerida, kuna neid 
üleskutseid võttis kuulda osa kohalike valimiskomisjonide liikmetest ja märkimisväärne 
hulk Preševo ning Bujanovaci elanikke; 

19. nõuab edasisi samme diskrimineerimisvastase seadusraamistiku täielikuks 
rakendamiseks; tunneb tõsist muret selle pärast, et Serbias napib poliitilist tahet sallivuse 
propageerimiseks ja põhiliste inimõiguste austamiseks, samuti selle pärast, et 2. oktoobril 
2011. aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka mõnede 
poliitikute ja õigeusu vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja diskrimineerivad märkused 
ülalnimetatud teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna- ja kogunemisvabadus kuulub 
põhiliste inimõiguste hulka ning on üks ELi põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, kes
tahab ELi liikmeks saada; tervitab ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku positiivset 
tegevust nende väärtuste propageerimiseks Serbia ühiskonnas; nõuab, et uuritaks 
äärmusrühmituste ähvardusi, mis rongkäigu keelamise põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 
2010. aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele kohtualustele määratud leebed karistused; tunneb samas 
heameelt selle üle, et prokuratuur ja kohtud on astunud samme äärmusorganisatsioonide 
keelustamiseks; kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama salliva õhkkonna nimel, 
arvestades sellega, et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama ELi kandidaatriik;

20. rõõmustab valimisseaduse muudatuste üle, millega suurendatakse naiste osakaalu 
parlamendis; samas rõhutab, et tööturul esineb endiselt naiste diskrimineerimist ja nad ei 
ole riigi poliitilises elus, sealhulgas valitsuses, veel täielikult esindatud; juhib tähelepanu 
sellele, kui aeglaselt kulgeb strateegiate rakendamine kirjeldatud olukorra lahendamiseks, 
ning õhutab ametiasutusi selles vallas tõhusamalt tegutsema; nõuab energilisemaid 
meetmeid, et ennetada koduvägivalda, ergutada sellest teatamist ja abistada 
koduvägivalla ohvreid; sellega seoses avaldab heameelt esimese turvakodu avamise üle 
Serbia lõunaosas;

21. juhib tähelepanu romade raskele olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse tööturul 
endiselt ja lisaks on neil raskusi korraliku elukoha leidmisel ning juurdepääsul haridusele 
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ja tervishoiule; kiidab heaks rea ametivõimude algatusi eelkõige romade 
tervishoiutingimuste, haridusolude ja registreerimise parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma et sellele 
oleks eelnenud nõuetekohast konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et väljatõstetuile oleks 
pakutud uut eluruumi; palub võimudel niisugune tegevus viivitamata lõpetada;

22. rõhutab kodanikuühiskonna organisatsioonide tähtsust rahvustevaheliste suhete 
parandamisel ning võimude tegevuse jälgimisel; palub valitsusel ja parlamendil koostada 
sidus raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; tunneb muret ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid ja 
inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja transseksuaalide õiguste ning Kosovoga sidemete 
hoidmisega;

23. väljendab heameelt ombudsmani töö üle ning kutsub ametiisikuid üles talle täielikku 
poliitilist tuge pakkuma, tagama tema soovituste elluviimist ning varustama teda tema 
tegevuseks vajalike rahaliste ja haldusvahendite ning ruumidega;

24. tervitab Belgradi linnavõimude algatatud kampaaniat Belgradi nimetamiseks 2020. aasta 
Euroopa kultuuripealinnaks ning ergutab selle kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa Liidu kultuuriruumile; palub liikmesriikidel ja 
komisjonil Belgradi kandidatuuri toetada;

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning tervitab 
Serbia aktiivset osavõttu piirkondlikest algatustest; avaldab heameelt president Tadići 
ametliku külaskäigu üle Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić toetab 
Bosnia ja Hertsegoviina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust; nõuab tungivalt, et 
Serbia võimud toetaksid Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille sihiks on riigi 
institutsioonide tugevdamine ja õgvendamine ELiga seotud reformide eel; kutsub mõlema 
riigi valitsusi üles korraldama erakorralist ühisistungit ELiga seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt Horvaatia presidendi Josipovići ning president 
Tadići algatuste ja saavutuste üle Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete parandamisel; 
rõõmustab Serbia aktiivse osavõtu üle Sarajevo protsessi edendamisest ning selle üle, et 
7. novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro alla 
ministrite deklaratsioonile sundümberasustamise lõpetamiseks ning kodudest lahkuma 
sunnitud inimeste ja põgenike olukorrale püsiva lahenduse leidmiseks;

26. peab kiiduväärseks Montenegro ja Serbia suhete paranemist; nõuab mõlema valitsuse 
tihedamat koostööd ELiga seotud reformide vallas ning eelkõige ühiste probleemide 
lahendamisel seoses õigusriigi põhimõtete kehtestamisega ja võitlusega organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

27. õhutab ametivõime suhteliselt jõukat Vojvodina piirkonda Serbia vähemarenenud 
piirkondadele eeskujuks tooma; palub võimudel nüüd, mil Vojvodina statuudi 
vastuvõtmisest on möödunud kaks aastat, kiiresti vastu võtta provintsi rahastamist 
käsitlev seadus;
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28. rõhutab, et hariduse kõrge kvaliteet on äärmiselt tähtis Serbia edasiseks sotsiaalseks ja 
majanduslikuks arenguks ning riigis valitseva suure tööpuuduse vähendamiseks, eriti 
noorte seas; kutsub ametiasutusi üles noorte seas hariduse väärtust propageerima ning 
kõrgharidusse investeerimist suurendama;

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige kõigi 
vajalike õpikute hankimiseks; sellega seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu võetakse vastu nii albaania kui serbia päritolu 
tudengeid;

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on paranenud; tervitab IMFiga sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks aitama suurendada investorite usaldust riigi 
majandusliku stabiilsuse suhtes; samas rõhutab, et ülemaailmne finants- ja majanduskriis 
on ühiskonda kahjustanud, mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, ning palub 
võimudel teha kõik võimalik selle mõju vähendamiseks;

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist õigusriiki, et tõmmata ligi välisinvesteeringuid ja 
parandada tingimusi kiiremaks üleminekuks vabaturumajandusele; seejuures tuletab 
meelde, et monopolide olemasolu takistab oluliselt vabaturule üleminekut, ning õhutab 
valitsust jätkama meetmeid monopolide kaotamiseks; samuti nõuab väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomise suuremat toetamist, milleks tuleks lihtsustada ja lühendada 
vajalikke haldusmenetlusi;

32. tervitab Serbia olulisi edusamme keskkonnakaitset käsitlevate õigusaktide kohandamisel 
ELi õigusega; nõuab selles valdkonnas veelgi suuremaid jõupingutusi ja keskendumist 
seaduste jõustamisele, eelkõige vee kvaliteedi ja jäätmete kõrvaldamise asjus;

33. nõuab edasisi pingutusi säästva ühistranspordivõrgu loomiseks Serbias, eelkõige 
raudteesüsteemi, siseveetranspordi ja maanteetaristu parandamiseks, kaasa arvatud X-
koridori ehituse kiire lõpuleviimine; rõhutab, kui tähtis on parandada ühendusi 
naabermaadega, et hõlbustada kaubavahetust ja kodanike liikumist;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
Serbia valitsusele ja parlamendile.


