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Alteração  3 

Marije Cornelissen 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre o Relatório de Acompanhamento de 2013 relativo à Sérvia 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Reitera o seu apoio incondicional à 

liberalização de vistos para os países dos 

Balcãs Ocidentais como pilar importante 

do processo de integração europeia de toda 

a região; exorta os Estados-Membros a não 

abusarem do mecanismo de suspensão de 

vistos aprovado em setembro, mas antes a 

resolverem o problema dos falsos 

requerentes de asilo adaptando os 

respetivos quadros legislativos;  ao mesmo 

tempo, requer que sejam tomadas medidas 

a nível nacional, em particular medidas de 

caráter socioeconómico, para os grupos 

mais vulneráveis; 

 

38. Reitera o seu apoio incondicional à 

liberalização de vistos para os países dos 

Balcãs Ocidentais como pilar importante 

do processo de integração europeia de toda 

a região; exorta os Estados-Membros a não 

abusarem do mecanismo de suspensão de 

vistos aprovado em setembro; deplora, ao 

mesmo tempo, o facto de o número de 

requerentes de asilo provenientes da 

Sérvia não ter diminuído nos últimos 

anos; salienta que a maior parte deles 

pertence a minorias étnicas e requer que 

sejam tomadas medidas a nível nacional, 

em particular medidas de caráter 

socioeconómico, para os grupos mais 

vulneráveis; 

Or. en 
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Alteração  4 

Marije Cornelissen 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre o Relatório de Acompanhamento de 2013 relativo à Sérvia 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 43-A. Realça que a Sérvia e os restantes 

países da região deverão, nos próximos 

anos, aplicar as normas ambientais da UE 

e adotar objetivos de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa, 

porquanto já adotaram os objetivos em 

matéria de energias renováveis para 2020; 

observa que, na Estratégia para o Setor 

da Energia da Comunidade da Energia 

adotada em 2012, a Sérvia indica planos 

com vista a aumentar a produção de 

eletricidade a partir de carvão em grandes 

instalações de combustão e salienta que 

essa meta é contrária à redução prevista 

das emissões de gases com efeito de 

estufa; insta, neste sentido, as autoridades 

sérvias a adotarem uma política 

energética consentânea com os objetivos 

da UE e, em especial, a aproveitarem a 

recente decisão do Banco Europeu de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) 

de financiar um projeto de 75 milhões de 

euros, destinado a conceder linhas de 

crédito a bancos locais nos países dos 

Balcãs Ocidentais, para fins de 

empréstimo a mutuários privados e 

municipais, com vista a investir em 

projetos de eficiência energética e 

energias renováveis; 

Or. en 


