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Изменение  3 
Марейе Корнелисен 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2014 
Йелко Кацин 
от името на комисията по външни работи 

относно доклада за напредъка на Сърбия през 2013 г. 

Предложение за резолюция 
Параграф 38 
 

Предложение за резолюция Изменение 

38. потвърждава своята твърда подкрепа 

за либерализирането на визовия режим 

за държавите от Западните Балкани като 

важен стълб в процеса на европейската 

интеграция на целия регион; призовава 

държавите членки да не злоупотребяват 

с механизма за премахване на визите, 

приет през септември, а по-скоро да 

предприемат действия по отношение 

на лицата, подаващи фалшиви молби 

за убежище, като адаптират 

съответните законодателни рамки; 

същевременно призовава за прилагане 

на мерки на национално равнище, по-

специално социално-икономически 

мерки, насочени към по-уязвимите 

групи; 

38. потвърждава своята твърда подкрепа 

за либерализирането на визовия режим 

за държавите от Западните Балкани като 

важен стълб в процеса на европейската 

интеграция на целия регион; призовава 

държавите членки да не злоупотребяват 

с механизма за премахване на визите, 

приет през септември; същевременно 

изразява съжаление във връзка с това, 

че през последната година броят на 

лицата от Сърбия, търсещи 

убежище, не е намалял; изтъква, че 

по-голямата част от тях са от 

етнически малцинства, и призовава за 

прилагане на мерки на национално 

равнище, по-специално социално-

икономически мерки, насочени към по-

уязвимите групи; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/4 

Изменение  4 
Марейе Корнелисен 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2014 
Йелко Кацин 
от името на комисията по външни работи 

относно доклада за напредъка на Сърбия през 2013 г. 

Предложение за резолюция 
Параграф 43 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 43a. подчертава, че Сърбия, както и 

останалите държави в региона през 

идните години ще трябва да 

приложат екологичните стандарти 

на ЕС и да приемат цели за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове така, както те вече са приели 

целите за енергията от възобновяеми 

източници за 2020 г.; отбелязва, че в 

енергийната стратегия на 

Енергийната общност, приета през 

2012 г., Сърбия посочва своите 

планове за увеличаване на 

производството на електроенергия 

от въглища в големи горивни 

инсталации, и припомня, че това е в 

противоречие с планираното 

намаляване на емисиите на парникови 

газове; във връзка с това призовава 

сръбските органи да приемат 

политика в областта на 

енергетиката, съответстваща на 

целите на ЕС, и по-специално да се 

възползват от неотдавнашното 

решение на Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) за 

финансиране на проект на стойност 

75 милиона евро, предназначен за 

предоставяне на кредитни линии на 

местни банки в държавите от 

Западните Балкани, за отпускане на 
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кредити на частни и общински 

кредитополучатели с цел инвестиции 

в енергийна ефективност и енергия 

от възобновяеми източници; 

Or. en 


