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38. επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει 

σθεναρά την ελευθέρωση του συστήµατος 

ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σηµαντικό 

παράγοντα στη διαδικασία ενσωµάτωσης 

ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ· καλεί τα 

κράτη µέλη να µην κάνουν κατάχρηση του 

µηχανισµού αναστολής των ταξιδιωτικών 

θεωρήσεων που εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο, 

αλλά να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα των 
ψευδών αιτήσεων ασύλου, 
προσαρµόζοντας ανάλογα τα νοµοθετικά 
πλαίσιά τους· ζητεί, ταυτόχρονα, να 
ληφθούν µέτρα σε εθνικό επίπεδο, ιδίως 

κοινωνικοοικονοµικά, υπέρ των πιο 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων· 

38. επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει 

σθεναρά την ελευθέρωση του συστήµατος 

ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σηµαντικό 

παράγοντα στη διαδικασία ενσωµάτωσης 

ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ· καλεί τα 

κράτη µέλη να µην κάνουν κατάχρηση του 

µηχανισµού αναστολής των ταξιδιωτικών 

θεωρήσεων που εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο· 
θεωρεί λυπηρό το ότι, ταυτόχρονα, πέρσι 
ο αριθµός των αιτήσεων ασύλου που 
προέρχονταν από τη Σερβία δεν 
µειώθηκε· επισηµαίνει ότι οι 
περισσότερες ανήκουν σε µέλη εθνοτικών 
µειονοτήτων και ζητεί να ληφθούν µέτρα 
σε εθνικό επίπεδο, ιδίως 

κοινωνικοοικονοµικά, υπέρ των πιο 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων· 
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 43a. τονίζει ότι τόσο η Σερβία όσο και οι 
υπόλοιπες χώρες της περιοχής κατά τα 
προσεχή έτη θα πρέπει να εφαρµόσουν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και να 
θέσουν στόχους για τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
καθώς έχουν ήδη θεσπίσει στόχους για 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για το 
2020· επισηµαίνει ότι στην ενεργειακή 
στρατηγική της Ενεργειακής Κοινότητας, 
που εγκρίθηκε το 2012, η Σερβία 
αναφέρει σχέδια για την αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
γαιάνθρακα σε µεγάλες µονάδες καύσης, 
και επισηµαίνει ότι αυτό είναι αντίθετο µε 
την προβλεπόµενη µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου· καλεί, εν 
προκειµένω, τις Σερβικές Αρχές να 
υιοθετήσουν µια ενεργειακή πολιτική 
σύµφωνη προς τους στόχους της ΕΕ και, 
ιδίως, να αξιοποιήσουν την πρόσφατη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
να χρηµατοδοτήσει έργο 75 
εκατοµµυρίων ευρώ για την παροχή 
πιστώσεων στις τοπικές τράπεζες των 
χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων 
προκειµένου αυτές να χορηγήσουν δάνεια 
σε ιδιώτες και δήµους για επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση και στις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· 



 

AM\1015243EL.doc  PE527.190v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Or. en 


