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Tarkistus  4 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0213/2015 

David McAllister 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa Serbiaa pyrkimään 

voimakkaammin mukauttamaan ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkansa EU:n ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaan, mukaan luettuna 

Venäjän-politiikka; pitää valitettavana, 

että Serbia ei pyydettäessä asettunut 

kannattamaan neuvoston päätöksiä, joilla 

otettiin käyttöön Venäjän vastaisia 

pakotteita, mutta ottaa samalla huomioon 

näiden kahden maan välillä olevat 

perinteisesti vahvat taloudelliset, 

sosiaaliset ja kulttuurilliset siteet; katsoo, 

että Serbialla voi olla hyvin tärkeä asema 

EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa; pitää 

myönteisenä Serbian aktiivista 

osallistumista kansainvälisiin 

rauhanturvaoperaatioihin; panee 

merkille, että Serbia otti vastaan 

kunnianosoituksin eräitä henkilöitä, joille 

on määrätty EU:n viisumikielto ja että se 

järjestää sotaharjoituksia Venäjän 

kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0213/2015 

David McAllister 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa Serbiaa tiivistämään 

yhteistyötään naapurimaiden kanssa sekä 

lisäämään toimia kadonneiden henkilöiden 

etsimiseksi sekä jakamaan kaiken asiaan 

liittyvän tiedon; kehottaa Serbian 

viranomaisia tältä osin pikaisesti 

avaamaan Jugoslavian kansanarmeijan 

arkistot, jotta voidaan selvittää totuus 

menneistä traagisista tapahtumista ja 

saada tietoa; kehottaa lisäksi 

viranomaisia avaamaan mahdollisuuden 

tutustua avoimesti Jugoslavian entisiä 

tasavaltoja koskeviin arkistoihin ja 

entisen tiedusteluviraston (UDBA) 

asiakirjoihin, mukaan luettuna niiden 

antaminen kyseisten hallitusten käyttöön; 

14. kehottaa Serbiaa tiivistämään 

yhteistyötään naapurimaiden kanssa sekä 

lisäämään toimia kadonneiden henkilöiden 

etsimiseksi sekä jakamaan kaiken asiaan 

liittyvän tiedon; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0213/2015 

David McAllister 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kannustaa Serbian viranomaisia 

toteuttamaan talouden 

rakenneuudistukset, jotta tuetaan kasvua 

sekä parannetaan liiketoiminta- ja 

investointiympäristöä kaikkialla 

Serbiassa, ja varmistetaan tasapainoinen 

sosiaalinen ja taloudellinen kehitys 

kaikilla alueilla, torjutaan korkeaa 

työttömyyttä ja köyhyyttä, vakautetaan 

julkista taloutta ja torjutaan korruptiota, 

joka muodostaa edelleen keskeisen uhan 

liiketoimintaympäristölle; panee 

huolestuneena merkille korkeat 

nuorisotyöttömyysluvut ja kehottaa 

hallitusta puuttumaan tähän ongelmaan 

tarjoamalla nuorille sopivia 

mahdollisuuksia ja työmarkkinoiden 

tarpeita vastaavaa koulutusta; korostaa 

tarvetta turvata kaikkien ulottuvilla oleva 

koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa nuorille 

työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja pääsyn 

eurooppalaisiin opinto-ohjelmiin kuten 

Erasmus-ohjelmaan; pitää myönteisenä 

työlainsäädännön, 

konkurssilainsäädännön, 

yksityistämislainsäädännön sekä 

suunnittelu- ja rakennuslainsäädännön 

hyväksymistä, sillä ne muodostavat 

oikeudellisen kehyksen sekä 

rakenneuudistuksille että yritysilmapiirin 

parantamiselle; 

33. kannustaa Serbian viranomaisia 

varmistamaan tasapainoisen sosiaalisen 

ja taloudellisen kehityksen kaikilla 

alueilla, torjumaan korkeaa työttömyyttä 

ja köyhyyttä ja tehostamaan korruption 

torjuntaa; panee huolestuneena merkille 

korkeat nuorisotyöttömyysluvut ja kehottaa 

hallitusta puuttumaan tähän ongelmaan 

tarjoamalla nuorille sopivia 

mahdollisuuksia ja työmarkkinoiden 

tarpeita vastaavaa koulutusta; korostaa 

tarvetta turvata kaikkien ulottuvilla oleva 

koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa nuorille 

työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja pääsyn 

eurooppalaisiin opinto-ohjelmiin kuten 

Erasmus-ohjelmaan; 
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