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Pozměňovací návrh  3 

Marije Cornelissen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

za Výbor pro zahraniční věci 

o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. znovu potvrzuje svou důraznou 

podporu uvolnění vízového režimu pro 

země západního Balkánu jako důležitého 

pilíře procesu evropské integrace celého 

regionu; vyzývá členské státy, aby 

nezneužívaly mechanismu pozastavení 

zrušení vízové povinnosti přijatého v září, 

ale spíše se zaměřily na problém falešných 

žadatelů o azyl úpravou svých příslušných 

právních rámců; zároveň požaduje, aby 

byla přijata opatření na vnitrostátní úrovni, 

zejména opatření v sociální a hospodářské 

oblasti zaměřená na nejvíce znevýhodněné 

skupiny; 

38. znovu potvrzuje svou důraznou 

podporu uvolnění vízového režimu pro 

země západního Balkánu jako důležitého 

pilíře procesu evropské integrace celého 

regionu; vyzývá členské státy, aby 

nezneužívaly mechanismu pozastavení 

zrušení vízové povinnosti přijatého v září; 

zároveň vyjadřuje politování nad 

skutečností, že v minulém roce nedošlo ke 

snížení počtu srbských žadatelů o azyl; 

zdůrazňuje, že většina z nich patří 

k etnickým menšinám, a požaduje, aby 

byla přijata opatření na vnitrostátní úrovni, 

zejména opatření v sociální a hospodářské 

oblasti zaměřená na nejvíce znevýhodněné 

skupiny; 

Or. en 
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13. 1. 2014 B7-0006/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marije Cornelissen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

za Výbor pro zahraniční věci 

o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 43a. zdůrazňuje, že Srbsko i ostatní země 

této oblasti budou muset v následujících 

letech začít uplatňovat normy EU v oblasti 

životního prostředí a přijmout cíle na 

snížení emisí skleníkových plynů, jak již 

učinily v případě cílů pro obnovitelnou 

energii do roku 2020; podotýká, že Srbsko 

v energetické strategii Energetického 

společenství přijaté v roce 2012 uvádí, že 

hodlá zvýšit výrobu elektřiny z uhlí ve 

velkých spalovacích zařízeních, 

a upozorňuje na to, že tento záměr je 

v rozporu s plánovaným snížením emisí 

skleníkových plynů; v tomto ohledu 

vyzývá srbské orgány, aby přijaly takovou 

energetickou politiku, která bude 

v souladu s cíli EU, a zejména aby využily 

nedávného rozhodnutí Evropské banky 

pro obnovu a rozvoj (EBRD) financovat 

projekt v hodnotě 75 milionů EUR, jehož 

cílem je poskytnout úvěry místním 

bankám zemí západního Balkánu, které 

by tyto peníze mohly půjčovat soukromým 

a městským subjektům k realizaci investic 

v oblasti energetické účinnosti 

a obnovitelných zdrojů energie; 

Or. en 

 

 


