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Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til 

visumlempelse for landene på Vestbalkan 

som en vigtig søjle i den europæiske 

integrationsproces for hele regionen; 

opfordrer medlemsstaterne til ikke at 

misbruge den 

visumsuspensionsmekanisme, der blev 

vedtaget i september, men snarere at 

imødegå problemet med falske 

asylansøgere gennem en justering af 

deres respektive lovrammer; opfordrer 

samtidig til foranstaltninger på nationalt 

plan, navnlig socioøkonomiske 

foranstaltninger, rettet mod de mere udsatte 

grupper; 

38. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til 

visumliberalisering for landene på 

Vestbalkan som en vigtig søjle i den 

europæiske integrationsproces for hele 

regionen; opfordrer medlemsstaterne til 

ikke at misbruge den 

visumsuspensionsmekanisme, der blev 

vedtaget i september; beklager samtidigt, 

at der i løbet af det sidste år ikke er sket 

noget fald i antallet af asylansøgere fra 

Serbien; påpeger, at de fleste tilhører 

etniske mindretal, og opfordrer til at 

træffe foranstaltninger på nationalt plan, 

navnlig socioøkonomiske foranstaltninger, 

rettet mod de mere udsatte grupper;  

Or. en 
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Punkt 43 a (nyt) 
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 43a. understreger, at Serbien såvel som 

resten af landene i regionen i de 

kommende år vil få behov for at 

gennemføre EU’s miljøstandarder og 

vedtage mål for at reducere udledningen 

af drivhusgasser, da de allerede har 

vedtaget mål for vedvarende energi for 

2020; bemærker, at Serbien i 

Energifællesskabets energistrategi, der 

blev vedtaget i 2012, har anført, at det har 

planer om at øge produktionen af 

elektricitet fra kul i store fyringsanlæg, og 

påpeger, at dette er i modstrid med den 

planlagte reduktion af udledningen af 

drivhusgasser; opfordrer i denne 

forbindelse de serbiske myndigheder til at 

vedtage en energipolitik i tråd med EU-

målene og navnlig at drage fordel af den 

seneste afgørelse fra Den Europæiske 

Bank for Genopbygning og Udvikling 

(EBRD) om finansiering af et projekt til 

75 mio. EUR for at give kredit til lokale 

banker i landene på Vestbalkan med 

henblik på udlån til private og 

kommunale låntagere til investeringer i 

energieffektivitet og vedvarende energi; 

Or. en 


