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Poprawka  3 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Serbii w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. przypomina o swoim zdecydowanym 

poparciu planów liberalizacji wizowej w 

Bałkanach Zachodnich jako waŜnego filaru 

procesu integracji europejskiej w całym 

regionie; apeluje do państw członkowskich 

o nienaduŜywanie mechanizmu 

zawieszania waŜności wiz przyjętego we 

wrześniu, lecz o przeciwdziałanie 

problemowi osób ubiegających się 

bezprawnie o azyl poprzez dostosowanie 

odpowiednich ram ustawodawczych; 

jednocześnie z myślą o grupach 

znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji domaga się przyjęcia środków na 

szczeblu krajowym, w szczególności 

środków społeczno-gospodarczych; 

38. przypomina o swoim zdecydowanym 

poparciu planów liberalizacji wizowej w 

Bałkanach Zachodnich jako waŜnego filaru 

procesu integracji europejskiej w całym 

regionie; apeluje do państw członkowskich 

o nienaduŜywanie mechanizmu 

zawieszania waŜności wiz przyjętego we 

wrześniu; wyraŜa jednocześnie ubolewanie 

z powodu faktu, Ŝe w ciągu ostatnich lat 

liczba pochodzących z Serbii osób 

ubiegających się o azyl nie spadła; 

podkreśla, Ŝe większość z nich naleŜy do 

mniejszości etnicznych i domaga się 

przyjęcia środków na szczeblu krajowym, 

w szczególności środków społeczno-

gospodarczych z myślą o grupach 

znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji; 

Or. en 
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Marije Cornelissen 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Serbii w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 43a. podkreśla, Ŝe Serbia oraz pozostałe 

kraje regionu będą w najbliŜszych latach 

musiały wdroŜyć unijne normy w 

dziedzinie środowiska i przyjąć cele, aby 

ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, 

poniewaŜ kraje te przyjęły juŜ cele w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

na okres do roku 2020; zauwaŜa, Ŝe w 

strategii energetycznej Wspólnoty 

Energetycznej przyjętej w 2012 r. Serbia 

przewiduje plany zwiększenia produkcji 

energii elektrycznej z węgla w duŜych 

obiektach energetycznego spalania oraz 

zauwaŜa, Ŝe plany te stoją w sprzeczności z 

zakładaną redukcją emisji gazów 

cieplarnianych; wzywa w związku z tym 

władze serbskie do przyjęcia polityki 

energetycznej zgodnej z unijnymi celami, 

a w szczególności do skorzystania z 

niedawnej decyzji Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju (EBOR) o 

sfinansowaniu projektu o wartości 

75 mln EUR, którego celem jest 

zapewnienie linii kredytowych lokalnym 

bankom w krajach Bałkanów 

Zachodnich, umoŜliwiających udzielanie 

dalszych poŜyczek podmiotom prywatnym 

i samorządowym na inwestycje w 

dziedzinie efektywności energetycznej i 

energii ze źródeł odnawialnych; 
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