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Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0006/2014 
Jelko Kacin 
för utskottet för utrikesfrågor 

om 2013 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt 

starka stöd för viseringsliberalisering för 

länderna på västra Balkan som en viktig 

grundbult i den europeiska 

integrationsprocessen för hela regionen. 

Medlemsstaterna uppmanas att inte 

missbruka den upphävandemekanism för 

viseringar som infördes i september, utan 

att hellre angripa frågan om falska 

asylsökande genom att justera sin 

respektive lagstiftning. Samtidigt 

efterlyser parlamentet åtgärder på nationell 

nivå, i synnerhet socioekonomiska åtgärder 

inriktade på de mest utsatta grupperna. 

38. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt 

starka stöd för viseringsliberalisering för 

länderna på västra Balkan som en viktig 

grundbult i den europeiska 

integrationsprocessen för hela regionen. 

Medlemsstaterna uppmanas att inte 

missbruka den upphävandemekanism för 

viseringar som infördes i september. 

Samtidigt beklagar parlamentet att antalet 

falska asylsökande från Serbien inte har 

minskat under det gångna året. 

Parlamentet påpekar att de flesta av dem 

tillhör etniska minoriteter, och efterlyser 

åtgärder på nationell nivå, i synnerhet 

socioekonomiska åtgärder inriktade på de 

mest utsatta grupperna. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.1.2014 B7-0006/4 

Ändringsförslag  4 
Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0006/2014 
Jelko Kacin 
för utskottet för utrikesfrågor 

om 2013 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 43a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 43a. Europaparlamentet betonar att 

Serbien liksom övriga länder i regionen 

under de kommande åren kommer att 

behöva genomföra EU:s miljöstandarder 

och anta mål för minskning av 

växthusgasutsläpp, eftersom de redan har 

antagit mål för förnybar energi för 2020. 

I energigemenskapens energistrategi, som 

antogs 2012, anger Serbien att planer 

finns på att öka elproduktionen från kol i 

stora förbränningsanläggningar. 

Parlamentet påpekar att detta står i 

motsättning till den planerade 

minskningen av växthusgasutsläpp. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

de serbiska myndigheterna att anta en 

energipolitik som är i linje med EU:s mål 

och att särskilt dra nytta av det beslut som 

nyligen fattades av Europeiska banken för 

återuppbyggnad och utveckling (EBRD) 

om att finansiera ett projekt värt 

75 miljoner euro för att tillhandahålla 

kreditlinor för lokala banker i länderna 

på västra Balkan för vidareutlåning till 

privata och kommunala aktörer för 

investeringar i energieffektivitet och 

förnybar energi. 

Or. en 


