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Europaparlamentets resolution om Serbiens europeiska integrationsprocess

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska 
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra 
sidan, vilket Europaparlamentet godkände den 19 januari 2011 och vilket befinner sig i 
slutetappen av medlemsstaternas ratificering, samt av interimsavtalet om handel och 
handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien, vilket 
trädde i kraft den 1 februari 2010,

– med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om 
upphävande av beslut 2006/56/EG1,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 oktober 2010, i vilka kommissionen 
uppmanas att utarbeta sitt yttrande över Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska 
unionen, rådets slutsatser av den 5 december 2011 och slutsatserna från Europeiska rådet 
den 9 december 2011,

– med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 om Serbiens ansökan 
om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208) och kommissionens meddelande 
av den 12 oktober 2011 med titeln ”Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 
2011-2012” (COM(2011)0666),

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella 
brottmålsdomstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om huruvida den ensidiga 
självständighetsförklaring som avgetts om Kosovo är förenlig med internationell rätt, och 
FN:s generalförsamlings resolution av den 9 september 2010, där man bekräftar innehållet 
i yttrandet och välkomnar EU:s beredskap att främja en dialog mellan Belgrad och 
Priština2, 

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från det femte interparlamentariska 
mötet mellan EU och Serbien den 18–19 april 2011,

– med beaktande av avtalet mellan EU och Serbien av den 8 november 2007 om 
återtagande3 och rådets förordning (EG) nr 1244/2009 av den 30 november 2009 om 
ändring av förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av 
förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de 

                                               
1 EUT L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 EUT L 334, 19.12.2007, s. 46.
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passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är 
undantagna från detta krav1,

– med beaktande av den rapport som chefsåklagaren vid Internationella 
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien lade fram den 7 december 2011, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 
19-20 juni 2003 gavs ett löfte om att alla länder på västra Balkan skulle anslutas till 
Europeiska unionen så snart de uppfyller de fastställda kriterierna. Detta löfte upprepades 
i det förnyade samförstånd om utvidgningen som godkändes av Europeiska rådet den 
14-15 december 2006 och i rådets slutsatser av den 25 oktober 2010.

1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen. Parlamentet 
konstaterar att rådet har skjutit upp beslutet om kommissionens rekommendation att 
bevilja Serbien status som kandidatland och uppmanar Europeiska rådet att bevilja landet 
status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 under förutsättning att de serbiska 
myndigheterna har uppfyllt de villkor som skisserades vid toppmötet i december 2011. 
Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att utnyttja denna tid till att aktivt delta 
i en dialog med Priština i syfte att till fullo genomföra de avtal som ingåtts och göra det 
möjligt för Kosovo att delta helt och fullt i det regionala samarbetet, bland annat handeln. 
Enligt parlamentets mening bör anslutningsförhandlingar inledas med Serbien så snart 
som möjligt under förutsättning att de centrala prioriteringar som kommissionen skisserar 
i sitt yttrande uppfylls och reformprocessen fortsätter, eftersom detta skulle visa att EU 
engagerar sig i landets EU-strävanden. Parlamentet påminner om att ytterligare framsteg 
för Serbien i den europeiska integrationsprocessen är beroende av om man lyckas 
säkerställa Köpenhamnskriterierna, särskilt upprätthållandet av rättsstatsprincipen, 
respekten för de mänskliga rättigheterna och stärkandet av marknadsekonomin. 
Parlamentet välkomnar att ratificeringen av stabiliserings- och associeringsavtalet gått 
framåt och uppmanar de återstående medlemsstaterna att omgående slutföra 
ratificeringsförfarandet.

2. Europaparlamentet gratulerar Serbien till att de två kvarvarande personer som sökts av 
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, Ratko Mladić och 
Goran Hadžić, har ställts inför rätta. Parlamentet betonar att gripandet av dem inte endast 
var ett krav för Serbiens fortsatta framsteg i riktning mot ett EU-medlemskap utan framför 
allt en åtgärd för att skipa rättvisa åt offren för 1990-talets konflikter i f.d. Jugoslavien och 
få till stånd försoning i denna region. Parlamentet vill att det görs en grundlig utredning av 
och att åtal väcks mot dem som ingått i nätverk med stöd av vilka de två efterlysta kunde 
hålla sig gömda så länge, särskilt inom de militära och civila säkerhetstjänsterna.

3. Europaparlamentet är mycket oroat över utvecklingen i norra Kosovo under andra delen 
av 2011 och särskilt över de våldsamheter som incidenterna i juli utmynnade i. 
Parlamentet upprepar att enbart sådana lösningar som framförhandlats inom ramen för 

                                               
1 EUT L 336, 18.12.2009, s. 1.
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dialogen med Priština kan få bort spänningen i regionen för gott. I detta avseende 
välkomnar parlamentet de överenskommelser som uppnåtts och uppmanar den serbiska 
regeringen att genomföra dem fullt ut och så snart som möjligt. Parlamentet välkomnar 
det regelbundna varuflöde som möjliggjorts genom att man har accepterat tullstämplarna, 
de serbiska myndigheterna har levererat de första 10 000 kopiorna på födelseattester till 
Eulex och avtalet om fri rörlighet har börjat tillämpas den 26 december 2011, eftersom 
dessa är de första stegen i genomförandet av avtalen. Parlamentet välkomnar president 
Tadićs uttalanden om att hindren måste avvecklas och delvis undanröjas. Parlamentet 
påminner om att den fria rörligheten för personer, varor, tankar och kapital är ett 
grundläggande värde i EU och uppmanar de serbiska myndigheterna att se till att de 
kvarstående hindren undanröjs för gott så det blir möjligt att fritt passera 
gränsövergångarna. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att underlätta 
Eulex-samarbetet med Kosovoserberna för att Eulex och KFOR ska kunna uppfylla sitt 
mandat till fullo.

4. Europaparlamentet välkomnar att man bekräftat behovet av kontinuitet i dialogen mellan 
Belgrad och Priština för att förbättra livsvillkoren för människorna i bägge länderna, och 
betonar betydelsen av denna process för bredare regionalt samarbete, stabilitet och 
dynamik i anslutningsprocessen.

5. Europaparlamentet välkomnar att serbiska medborgare har kunnat resa viseringsfritt till 
Schengenområdet sedan december 2009, något som parlamentet starkt har förespråkat. 
Parlamentet stöder helt och fullt denna utvidgning av ett viseringsfritt system, men är ändå 
oroat över att antalet asylsökande ökat i vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att öka sina insatser för att förklara för samhället varför sådana 
ansökningar inte är tillåtliga samt identifiera och åtala dem som anordnar s.k. asylresor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att hjälpa Serbien i landets åtgärder för att 
bekämpa organiserad brottslighet i samband med handeln med falska asylsökande. 

6. Europaparlamentet understryker den stora betydelsen av att man bekämpar korruption och 
organiserad brottslighet för att säkerställa rättsstatsprincipen i Serbien. Parlamentet 
välkomnar de framsteg som gjorts med korruptionsbekämpningen, bland annat att flera 
lagar nyligen har antagits på detta område. Parlamentet välkomnar också 
författningsdomstolens beslut om det grundlagsstridiga i att ha flera offentliga uppdrag 
samtidigt, och betraktar beslutet som ett steg mot ökad insyn i den offentliga sektorn, 
vilket minskar risken för intressekonflikter. Parlamentet betonar dock att politiska partiers 
och industrimagnaters sammankopplade intressen upprätthåller systematisk korruption, 
vilket är ett allmänt och fortsättningsvis utbrett problem i denna region. Parlamentet 
efterlyser trovärdiga resultat för åtal i samband med fall på hög nivå och genomförande av 
lämpliga system till skydd för personer som rapporterar om korruption. Parlamentet 
uppmanar regeringen att följa upp resultaten av de fall av systematisk korruption som 
antikorruptionsrådet och antikorruptionsbyrån har fastställt samt se till att dessa organ har 
tillräckliga ekonomiska och administrativa resurser för att kunna utföra sitt arbete och ge 
antikorruptionsstrategin ökat stöd på hög nivå.

7. Europaparlamentet vill fästa uppmärksamheten vid många rapporterade oegentligheter, 
särskilt i samband med privatiseringsprocessen och offentlig upphandling, och vill se ett 
mer aktivt engagemang från de brottsbekämpande organens sida i syfte att säkra att deras 
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utredningar är djupgående och ställer förövarna inför rätta. I detta avseende understryker 
parlamentet den centrala betydelsen av att det sammanställs en grundlig och fullständig 
förteckning över statlig egendom för att skapa en trygg och förutsägbar miljö för 
företagen, säkra att återlämnandet av privat egendom fortsätter samt förhindra privata 
intressenters olagliga avyttrande av offentliga tillgångar.

8. Europaparlamentet välkomnar antagandet av lagen om finansiering av politisk verksamhet 
som ett viktigt steg för att skapa insyn i det politiska systemet, och vill att lagen 
genomförs korrekt, särskilt för att trygga effektiva system för övervakning av 
transaktioner samt effektiva påföljder.

9. Europaparlamentet påminner om betydelsen av parlamentets arbete och välkomnar de 
åtgärder som vidtagits för att stärka dess lagstiftande roll och tillsyn över regeringens 
verksamhet. Parlamentet efterlyser ytterligare insatser för att stärka dess kapacitet att 
utföra sina uppgifter effektivt, särskilt i fråga om säkerhetstjänsterna. I detta avseende 
välkomnar parlamentet beslutet att omorganisera parlamentstjänsterna i syfte att
rationalisera och effektivisera deras arbete.

10. Europaparlamentet noterar reformen av rättsväsendet och åklagarväsendet samt 
omorganiseringen av systemet i syfte att effektivisera det och åtgärda eftersläpningen i 
rättsprocesserna. Parlamentet konstaterar dock att det krävs ytterligare insatser för att 
trygga oberoendet och professionalismen inom båda dessa sektorer. Parlamentet är oroat 
över kvarstående brister i överklagandeförfarandena för domare och åklagare som inte har 
återutnämns, bland annat när det gäller förfarandemässiga överträdelser och 
standardöverträdelser. Parlamentet vill att denna process ska avslutas på ett öppet sätt, 
utan externa påtryckningar på högsta justitierådet.

11. Europaparlamentet är allvarligt oroat over de upprepade påståendena om olämplig 
tillämpning av artikel 359 i straffrätten om missbruk av tjänsteställning. Parlamentet 
uppmanar myndigheterna att omgående se över strafflagstiftningen och säkerställa att den 
är förenlig med EU:s normer samt att omedelbart upphöra med åtal som väcks mot 
bakgrund av bestämmelsen om missbruk av tjänsteställning, eftersom det urholkar 
förtroendet för rättsstatsprincipen i Serbien.

12. Europaparlamentet pekar på allvarliga brister i vittnesskyddsprogrammet när det gäller 
krigsförbrytelser, vilka har medfört att ett antal vittnen frivilligt väljer bort programmet 
efter det att de systematiskt har utsatts för hot. Parlamentet uppmanar inrikesministeriet 
och de myndigheter som väcker åtal om krigsförbrytelser att aktivt delta i insatser för att 
garantera säkerheten och välbefinnandet för alla vittnen som deltar i skyddsprogrammet. 
Parlamentet betonar att ett fungerande program för skydd av vittnen är av yttersta 
betydelse för rättsstatsprincipen i Serbien, liksom för att visa den politiska viljan att 
effektivt hantera krigsförbrytelsefall som Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. 
Jugoslavien överlåtit åt de nationella domstolarna.

13. Europaparlamentet välkomnar framstegen i reformen av den offentliga förvaltningen, men 
betonar att det fortfarande krävs insatser för att garantera att den är fullständigt 
professionell och oberoende av politiskt inflytande, genom att ett meritbaserat system för 
utnämningar och karriärutveckling tillämpas fullt ut. Parlamentet vill att genomförandet 
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av strategin för reformen av den offentliga förvaltningen samordnas alltmer och att den 
lokala förvaltningen görs delaktig i lagstiftningen.

14. Europaparlamentet välkomnar ändringarna av lagarna om val och lokalval, särskilt 
avskaffandet av politiska partiers odemokratiska utnämningar av parlamentsledamöter 
oavsett ordningsföljden på vallistorna, liksom den praxis som går ut på att ledamöter 
avsäger sig sitt uppdrag in blanco i brev till sina partier, vilket möjliggör politisk kontroll 
över deras arbete. Parlamentet vill att lagen om en statlig valkommission ska antas 
omedelbart efter valet för att man ska kunna införa ett oberoende organ som kontrollerar 
valprocessen.

15. Europaparlamentet påminner om att starka och oberoende medier är oeftergivliga för ett 
demokratiskt system. Därför välkomnar parlamentet antagandet av strategin för utveckling 
av systemet för information till allmänheten och dess handlingsplan, liksom planerna på 
att staten ska avsäga sig allt medieägande. Parlamentet är dock oroat over försöken att 
kontrollera och blanda sig i mediesektorn och uppmanar myndigheterna att se till att 
sektorn är oberoende av politiska påtryckningar och annan inverkan. Hoten mot serbiska 
journalister är oroande, och parlamentet vill att de utreds ingående för att journalisterna 
ska få en säker miljö där de kan arbeta effektivt utan att tvingas till självcensur. 
Parlamentet understryker behovet av att vidta åtgärder mot koncentrationen av 
medieägande och bristen på insyn i medierna, liksom behovet av att garantera jämlik 
tillgång till reklammarknaden, bland annat för de offentliga medel som använts för reklam 
och PR. I detta sammanhang kräver parlamentet att journalisterna ska efterleva en 
yrkesetisk kod.

16. Europaparlamentet beklagar att de statliga myndigheterna införde en effektiv blockad mot 
massmedierna i landet i samband med incidenterna i norra Kosovo i juli 2011 och 
missuppfattade KFOR:s roll i det sammanhanget. Parlamentet betonar den betydelse som 
fria och oberoende medier har för en demokratisk och välinformerad allmänhet.

17. De etniska albanernas protester mot diskriminering och den spända situationen i Sandžak 
är oroande, och Europaparlamentet uppmanar regeringen att ge högre politisk prioritet åt 
att förbättra situationen för minoriteter, bland annat deras tillgång till utbildning och deras 
representation i lokala institutioner, liksom den ekonomiska utvecklingen i Preševodalen 
och i Sandžak. Parlamentet noterar att det nationella bosniakrådet fortfarande inte har 
inrättats trots att det gått två år sedan minoritetsråden valdes, och begär att detta råd 
snabbt ska tillsättas i enlighet med bestämmelserna. Parlamentet uppmanar de politiska 
och religiösa ledarna att avstå från provocerande uttalanden som riskerar att öka 
spänningen.

18. Europaparlamentet betonar betydelsen av folkräkning för insamling av statistisk 
information som är viktig för Serbiens utveckling, särskilt i de mindre utvecklade 
regionerna. Parlamentet välkomnar att folkräkningsåtgärderna i det stora hela 
genomfördes framgångsrikt i Serbien i oktober 2011, men beklagar djupt de uppmaningar 
till bojkott av folkräkningen som vissa politiker av albanskt etniskt ursprung lade fram, 
uppmaningar som sedan upprepades av medlemmar i de kommunala 
folkräkningskommittéerna och ett betydande antal medborgare i Preševo och Bujanovac. 
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19. Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att garantera ett fullständigt 
genomförande av den rättsliga ramen mot diskriminering. Parlamentet är allvarligt oroat 
över bristen på politisk vilja att aktivt främja en politik för tolerans och respekt för de 
grundläggande mänskliga rättigheterna samt att garantera säkerheten för deltagarna i den 
Prideparad som hade planerats till den 2 oktober 2011. Den här bristen framgick då 
paraden förbereddes och ledde till att den förbjöds. Parlamentet fördömer kraftfullt de 
provocerande och diskriminerande kommentarer om detta ämne som framförts av vissa 
politiker och medlemmar av den grekisk-ortodoxa prästkåren. Parlamentet påminner 
regeringen om att yttrandefriheten och föreningsfriheten är en grundläggande mänsklig 
rättighet och ett grundläggande värde för EU, och att denna frihet bör respekteras av varje 
land som strävar efter ett EU-medlemskap. Parlamentet välkomnar de positiva åtgärder 
som ombudsmannen och jämställdhetskommissionären vidtagit för att främja dessa värden 
i det serbiska samhället. Parlamentet vill att man utreder extremistgruppernas hot, som 
uppgavs vara skälet till att paraden förbjöds, och påminner om att utredningarna kring 
våldsamheterna i samband med Prideparaden 2010 har gått långsamt och hittills bara 
resulterat i ett fåtal milda domar. Parlamentet välkomnar dock de åtgärder som 
åklagarmyndigheten och domstolarna vidtagit för att förbjuda extremistorganisationers 
verksamhet, och uppmanar de offentliga myndigheterna att arbeta snabbt för att bygga upp 
en anda av tolerans med tanke på att Serbien borde få status som kandidatland inom den 
närmaste framtiden. 

20. Europaparlamentet välkomnar ändringarna av vallagen, som utökar andelen kvinnor i de 
lagstiftande instanserna, men understryker dock att kvinnor fortfarande diskrimineras på 
arbetsmarknaden och att de ännu inte är fullt representerade i landets politiska liv, 
medräknat i den offentliga förvaltningen. Parlamentet betonar att strategierna för att 
förbättra situationen har fortskridit långsamt och uppmanar med kraft myndigheterna att 
utöka sina insatser i detta avseende. Parlamentet efterlyser kraftfullare åtgärder för att 
förhindra våld i hemmet, rapportera om det och hjälpa dess offer, och välkomnar därför att 
den första kvinnojouren har inrättats i södra Serbien. 

21. Europaparlamentet betonar den svåra situationen för romerna, som fortsättningsvis 
diskrimineras på arbetsplatsen och har svårt att få tillgång till adekvata bostäder, 
utbildning och hälsovård. Parlamentet välkomnar ett antal initiativ som myndigheterna 
tagit för att särskilt gripa sig an frågor kring romers hälsa, tillgång till utbildning och 
registrering, men är ändå bekymrat över vräkningarna av romer, inbegripet barn och äldre, 
som sker utan vederbörligt samråd, utan varsel och utan att de erbjuds alternativa 
bostäder. Parlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart sätta stopp för denna 
praxis.

22. Europaparlamentet betonar den betydelse som det civila samhällets organisationer har när 
det gäller att förbättra relationerna mellan etniska grupper och övervaka myndigheternas 
verksamhet. Parlamentet uppmanar regeringen och parlamentet att utveckla en konsekvent 
ram som möjliggör vederbörligt samråd mellan dem i utvecklingen av socialpolitiken. 
Hoten mot aktivister och människorättsförsvarare, särskilt de som arbetar inom områden 
som krigsförbrytelser, organiserad brottslighet, hbt-personers rättigheter samt 
förbindelserna med Kosovo, är oroväckande, och parlamentet uppmanar myndigheterna 
att se till att hoten utreds och gärningsmännen ställs inför rätta.
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23. Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens arbete och uppmanar myndigheterna att 
ge fullt politiskt stöd till och garantera uppföljning av hans rekommendationer samt förse 
ombudsmannens kontor med adekvat finansiell, administrativ och kontorsrelaterad 
kapacitet för att verksamheten ska kunna utföras. 

24. Europaparlamentet välkomnar det initiativ som myndigheterna i staden Belgrad tagit 
genom att inleda en kampanj för att Belgrad ska väljas till Europas kulturhuvudstad 2020, 
och uppmuntrar relaterade projekt som för Belgrad och Serbien närmare EU:s 
gemensamma kulturella område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att stödja Belgrads kandidatur.

25. Europaparlamentet upprepar betydelsen av regionalt samarbete som omfattar samtliga 
länder i regionen och välkomnar Serbiens aktiva deltagande i regionala initiativ. 
Parlamentet välkomnar president Tadićs officiella besök i Bosnien och Hercegovina och 
hans stöd för landets territoriella integritet och suveränitet. Vidare uppmanar parlamentet 
med kraft de serbiska myndigheterna att stödja reformer i Bosnien och Hercegovina som 
syftar till att stärka och rationalisera landets institutioner med tanke på EU-relaterade 
reformer. Parlamentet uppmanar bägge regeringarna att hålla ett särskilt, gemensamt 
sammanträde för att förbättra samordningen av de EU-relaterade reformerna. Parlamentet 
välkomnar president Josipovićs och president Tadićs initiativ och framsteg i riktning mot 
bättre politiska förbindelser mellan Kroatien och Serbien, liksom att Serbien involverats 
aktivt i främjandet av Sarajevoprocessen och att landet tillsammans med Bosnien och 
Hercegovina, Kroatien och Montenegro den 7 november 2011 undertecknade en 
ministerdeklaration om avskaffande av fördrivningsåtgärder och om hållbara lösningar för 
flyktingar och fördrivna personer.

26. Europaparlamentet gläder sig åt att förbindelserna mellan Montenegro och Serbien har 
förbättrats och efterlyser striktare samordning mellan respektive regeringar i fråga om 
EU-relaterade reformer, särskilt åtgärder för att ta itu med gemensamma utmaningar som 
hänför sig till rättsstaten och i synnerhet kampen mot organiserad brottslighet. 

27. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att främja den relativt välmående provinsen 
Vojvodina som ett exempel för Serbiens mindre utvecklade regioner. Parlamentet 
uppmanar myndigheterna att omgående anta den relaterade lagen om finansiering av 
provinsen två år efter antagandet av stadgan för Vojvodina.

28. Europaparlamentet understryker den stora betydelse som högklassig utbildning har för 
ytterligare social och ekonomisk utveckling i Serbien och för att sänka den höga 
arbetslösheten i landet, särskilt bland ungdomar. Parlamentet uppmanar myndigheterna att 
aktivt delta i främjandet av det värde som utbildning för ungdomar innebär, och att 
investera mer i högre utbildningar.

29. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att möjliggöra utbildning på 
minoritetsspråk och särskilt för att skaffa fram alla nödvändiga kursböcker. I detta 
avseende välkomnar parlamentet att det öppnats en tvåspråkig universitetsfakultet i 
Bujanovac som tar emot studenter av både albanskt och serbiskt etniskt ursprung.

30. Europaparlamentet välkomnar regeringens åtgärder, som har förbättrat den finansiella och 
makroekonomiska situationen i Serbien. Parlamentet välkomnar det försiktighetsavtal som 
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ingåtts med IMF avseende beredskapslån som ett sätt för att förbättra investerarnas 
förtroende för landets ekonomiska stabilitet. Parlamentet betonar dock att den globala 
finansiella och ekonomiska krisen har haft negativa återverkningar på samhället, särskilt 
de mest sårbara grupperna, och uppmanar myndigheterna att göra allt som står i deras 
makt för att minska krisens negativa effekter på dessa grupper.

31. Europaparlamentet understryker att det krävs en genuin rättsstat i Serbien för att locka 
utländska investeringar och förbättra villkoren för en snabbare ekonomisk övergång till 
öppna marknader. I detta syfte påminner parlamentet om att monopolen allvarligt hindrar 
en sådan övergång och uppmanar regeringen att fortsätta sina insatser för att avskaffa 
monopolen. Parlamentet efterlyser också ökade insatser för att underlätta etablering av 
små och medelstora företag genom att man förenklar och minskar längden på de 
administrativa förfaranden som krävs för etableringen.

32. Europaparlamentet välkomnar Serbiens positiva framsteg när det gäller anpassning till 
EU:s miljölagstiftning och efterlyser ytterligare varaktiga åtgärder på detta område med 
fokusering på genomförande av lagstiftningen, särskilt om vattenkvalitet och 
avfallshantering.

33. Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att utveckla ett hållbart nätverk för 
kollektivtrafik i Serbien, särskilt ett bättre järnvägssystem samt bättre inlandssjöfart och 
väginfrastruktur, inklusive ett snabbt slutförande av korridor X. Parlamentet betonar 
betydelsen av bättre sammankoppling med grannländerna för att underlätta spårning av 
medborgarna, liksom deras rörlighet.

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Serbiens regering och parlament.


