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11. καλεί τη Σερβία να καταβάλει 

µεγαλύτερες προσπάθειες για να 

ευθυγραµµίσει την εξωτερική της πολιτική 

και την πολιτική ασφάλειας µε την 

πολιτική της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης 

της πολιτικής για τη Ρωσία· εκφράζει λύπη 

για το γεγονός ότι η Σερβία δεν 

ευθυγραµµίστηκε µε τις αποφάσεις του 

Συµβουλίου, όταν αυτό της ζητήθηκε, 

όσον αφορά τη λήψη περιοριστικών 

µέτρων κατά της Ρωσίας, λαµβάνοντας 

υπόψη, εντούτοις, τους παραδοσιακά 

ισχυρούς οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς δεσµούς µεταξύ των δύο 

χωρών· πιστεύει ότι η Σερβία µπορεί να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο όσον 

αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· χαιρετίζει 

την ενεργό συµµετοχή της Σερβίας σε 

διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις· 

επισηµαίνει ότι η Σερβία υποδέχτηκε µε 

τιµές πρόσωπα για τα οποία ισχύει 

απαγόρευση θεώρησης εισόδου στην ΕΕ 

και ότι διοργανώνει στρατιωτικές ασκήσεις 

µε τον ρωσικό στρατό· 

11. διαγράφεται 
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14. ζητεί από τη Σερβία να εντείνει τη 

συνεργασία της µε τις γειτονικές χώρες και 

να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την 

αναζήτηση αγνοουµένων, καθώς και να 

δηµοσιοποιήσει πλήρως όλα τα σχετικά 

στοιχεία· καλεί τις σερβικές αρχές, στο 
πλαίσιο αυτό, να ανοίξουν τα αρχεία του 
Λαϊκού Στρατού της Γιουγκοσλαβίας 
προκειµένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια 
σχετικά µε τα τραγικά συµβάντα του 
παρελθόντος και να συλλεχθούν 
πληροφορίες· παράλληλα, καλεί τις αρχές 
να διευκολύνουν τη διαφανή πρόσβαση 
στα αρχεία που αφορούν πρώην 
δηµοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας και στα 
έγγραφα των πρώην µυστικών υπηρεσιών 
(UDBA), καθώς και να τα θέσουν στη 
διάθεση των αντίστοιχων κυβερνήσεων· 

14. ζητεί από τη Σερβία να εντείνει τη 

συνεργασία της µε τις γειτονικές χώρες και 

να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την 

αναζήτηση αγνοουµένων, καθώς και να 

δηµοσιοποιήσει πλήρως όλα τα σχετικά 

στοιχεία· 
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33. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 

προβούν σε διαρθρωτικές οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις µε στόχο την ενίσχυση 
της ανάπτυξης, τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού και επενδυτικού 
κλίµατος σε όλη τη Σερβία και τη 
διασφάλιση ισόρροπης κοινωνικής και 

οικονοµικής ανάπτυξης σε όλες τις 

περιφέρειες και την καταπολέµηση της 

υψηλής ανεργίας και φτώχειας, καθώς και 

να υλοποιήσουν τη δηµοσιονοµική 
εξυγίανση και να καταπολεµήσουν τη 
διαφθορά, η οποία εξακολουθεί να 
αποτελεί µείζονα απειλή για το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον· επισηµαίνει 
µε ανησυχία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

των νέων, και καλεί επιτακτικά την 

κυβέρνηση να αντιµετωπίσει το ζήτηµα 

αυτό παρέχοντας κατάλληλες ευκαιρίες για 

νέους και εκπαίδευση προσανατολισµένη 

προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

υπογραµµίζει την ανάγκη διασφάλισης 

ενός προσβάσιµου εκπαιδευτικού 

συστήµατος, το οποίο θα παρέχει ευκαιρίες 

εργασίας και άσκησης για τους νέους και 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 

σπουδών, όπως το ERASMUS· επικροτεί 
την ψήφιση του εργατικού νόµου, του 
νόµου περί πτώχευσης, του νόµου περί 
ιδιωτικοποιήσεων και του νόµου για τη 
χωροταξία και τη δόµηση, οι οποίοι 

33. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 

προβούν στη διασφάλιση ισόρροπης 
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης σε 

όλες τις περιφέρειες και την καταπολέµηση 

της υψηλής ανεργίας και φτώχειας, καθώς 

και να ενισχύσουν την καταπολέµηση της 
διαφθοράς· επισηµαίνει µε ανησυχία τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, και 

καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση να 

αντιµετωπίσει το ζήτηµα αυτό παρέχοντας 

κατάλληλες ευκαιρίες για νέους και 

εκπαίδευση προσανατολισµένη προς τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

υπογραµµίζει την ανάγκη διασφάλισης 

ενός προσβάσιµου εκπαιδευτικού 

συστήµατος, το οποίο θα παρέχει ευκαιρίες 

εργασίας και άσκησης για τους νέους και 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 

σπουδών, όπως το ERASMUS·  
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αποτελούν το νοµοθετικό πλαίσιο για τις 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, καθώς και 
για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
κλίµατος· 
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