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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union
(2011/2191(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den 
Europæiske Union, protokollen og slutakten,

– der henviser til ansøgningen om tiltrædelse af Den Europæiske Union, indgivet af 
Republikken Kroatien den 21. februar 2003,

– der henviser til Kommissionens udtalelse af 20. april 2004 om Kroatiens ansøgning om 
EU-medlemskab,

– der henviser til Rådets beslutning af 3. oktober 2005 om indledning af 
tiltrædelsesforhandlinger med Republikken Kroatien,

– der henviser til Kommissionens periodiske rapporter om Kroatiens fremskridt hen imod 
tiltrædelse, der omfatter perioden 2005-2011,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 23. og 24. juni 2011,

– der henviser til alle sine tidligere beslutninger og betænkninger om Kroatiens fremskridt 
og udvidelsesprocessen,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Kroatien tyve år efter sin uafhængighedserklæring og omkring otte år 
efter ansøgningen om EU-medlemskab markerede en historisk milepæl i processen for at 
reintegrere landet i Europa gennem en vellykket afslutning på tiltrædelsesforhandlingerne 
med EU; der henviser til, at Kroatiens præstationer fortjener uforbeholden anerkendelse,

B. der henviser til, at tiltrædelsesprocessen i betydelig grad har bidraget til Kroatiens 
omstilling til et solidt og modent demokrati baseret på europæiske værdier; der henviser til 
perspektivet i tiltrædelsesakter som en stærk katalysator for reform, idet de mobiliserer de 
forskellige aktører i det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv; der henviser til, at 
reformbestræbelserne også bør fastholdes efter afslutningen af forhandlingerne og efter 
tiltrædelsen, således at landet og dets borgere fuldt ud kan drage fordel af EU-
medlemskabet,

C. der henviser til, at kroatisk medlemskab vil gøre EU stærkere, berige dets europæiske 
kultur og kulturarv og yde et vigtigt bidrag til at bevare udvidelsesprocessens 
troværdighed,

D. der henviser til, at erfaringerne fra tidligere udvidelser viser, at hvert land bør vurderes på 
sine egne resultater, at tempoet i tiltrædelsesforhandlingerne bør være afhængigt af den 
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reelle opfyldelse af Københavnskriterierne, og at spørgsmålet om, i hvilket omfang disse 
kriterier er opfyldt, også bør være afgørende for den endelige tiltrædelsesdato,

E. der henviser til, at fortsatte reformer af bl.a. domstolene og grundlæggende rettigheder 
samt bekæmpelse af korruption fortsat er afgørende for styrkelsen af retsstaten til gavn for 
alle kroatiske borgere,

F. der henviser til, at en reel forsoning mellem de forskellige folkeslag og etableringen af 
gode naboskabsrelationer kan bidrage væsentligt til en virkelig europæisk 
integrationsproces; der henviser til, at retsforfølgelser for krigsforbrydelser samt 
reintegration af flygtninge og fordrevne er grundlæggende elementer i 
forsoningsprocessen,

G. der henviser til, at det, hvis Kroatiens tiltrædelse falder heldigt ud, vil have mere 
vidtrækkende konsekvenser i regionen og give positiv fremdrift til processen med 
integration af Vestbalkan i Europa; der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er et 
kraftigt incitament for ansøgerlande og mulige ansøgerlande i regionen på vej mod 
europæisk integration til at fortsætte de nødvendige politiske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige reformer og styrkelsen af fred, stabilitet og forsoning baseret på gode 
naboskabsrelationer; der henviser til, at EU bør styrke det europæiske perspektiv for 
Kroatiens nabolande,

1. glæder sig over afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien, der 
tilendebringer næsten seks års forhandlinger og adskillige års forberedelser, som i 
væsentlig grad har ændret landets sociopolitiske, økonomiske og kulturelle landskab; 
understreger nødvendigheden af at fastholde reformmomentummet og mener, at denne 
proces ikke er tilendebragt, men bør fortsætte med samme styrke og hårdt arbejde efter 
forhandlingernes afslutning og efter tiltrædelsen;

2. mener afgjort, at afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne er bevis på, at EU’s 
udvidelsesproces er troværdig; understreger, at fremskridtene på vejen hen imod 
medlemskab afspejler den omstændighed, at udsigten til tiltrædelse fortsat fremmer 
politiske og økonomiske reformer, og at europæisk integration tjener som et middel til at 
forsone lande;

3. opfordrer Kommissionen til strengt og objektivt at overvåge de videre 
tiltrædelsesforberedelser og hjælpe de kroatiske myndigheder med at opfylde de tilsagn og 
forpligtelser, der hidrører fra forhandlingerne; er af den opfattelse, at 
førtiltrædelsesovervågningsmekanismen er et middel til at give Kroatien yderligere støtte i 
dets fortsatte reformbestræbelser;

4. understreger behovet for især at fokusere på de tilsagn, der er givet inden for områderne 
domstole, grundlæggende rettigheder, frihed og sikkerhed, herunder den fortsatte 
implementering af domstolsreform og effektivitet, upartisk behandling af sager om 
krigsforbrydelser, bekæmpelse af korruption, grænseforvaltning, politisamarbejde, 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, samarbejde mellem domstolene i civile og 
strafferetlige sager samt de tilsagn, der er givet inden for konkurrencepolitikken med 
henblik på omstrukturering af skibsværfts- og stålindustrien;
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5. finder det vigtigt fortsat at følge processen nøje og opfordrer Kommissionen til at holde 
Parlamentet regelmæssigt orienteret om, i hvilken udstrækning de kroatiske myndigheder 
lever op til de tilsagn, der er givet i tiltrædelsestraktaten, med henblik på fuldt ud at påtage 
sig deres medlemskabsforpligtelser ved tiltrædelsen den 1. juli 2013;

6. opfordrer Kroatien til fortsat at gennemføre reformer af domstolene, da et effektivt 
domstolssystem er et element af væsentlig betydning for økonomisk udvikling og styrker 
borgernes tillid til retsstaten;

7. anser det for at være en af de højeste prioriteter at bekæmpe korruption, navnlig 
korruption på højt niveau, korruption på alle niveauer inden for dømmende magt, 
retshåndhævende myndigheder og offentlig administration, samt korruption i stor 
målestok, som skal forfølges håndfast på alle niveauer gennem streng håndhævelse af 
loven og vellykket retsforfølgelse; opfordrer de kroatiske myndigheder til at styrke de 
korruptionsbekæmpende organers administrative kapacitet yderligere og fremme en 
kultur, der er kendetegnet ved politisk ansvarlighed;

8. opfordrer indtrængende den kroatiske regering til fortsat aktivt at tilskynde til og støtte 
retsforfølgelser for krigsforbrydelser og til fortsat at samarbejde med 
Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY);

9. anmoder regeringen om yderligere at tilskynde til, at flygtninge kan vende hjem, ved at 
søge efter effektive og bæredygtige måder at sørge for boliger, beskæftigelse og sociale 
foranstaltninger, således at det sker i overensstemmelse med andre sociale og 
beskæftigelsesmæssige programmer;

10. opfordrer de kroatiske myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at bekæmpe 
forskelsbehandling og håndhæve lovgivningen om ikke-forskelsbehandling samt til at 
behandle sager om hadforbrydelser, racistiske trusler og intolerance over for seksuelle 
minoriteter resolut; tilskynder endvidere Kroatien til at agere i tolerancens ånd og træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte dem, som stadig kan tænkes at blive udsat for 
trusler eller intimidering;

11. opfordrer, da den kroatiske økonomi stadig er sårbar og udsat for risici, Kroatiens regering 
til at gøre noget ved økonomiens strukturelle svagheder, at stimulere beskæftigelsen ved at 
puste nyt liv i det rigide arbejdsmarked og tilstræbe finanspolitisk konsolidering med 
henblik på at øge konkurrenceevnen, for at Kroatien kan få mulighed for at indhente EU-
medlemsstaterne og få fuld gavn af EU-tiltrædelsen; 

12. opfordrer, i betragtning af at der fortsat er svagheder med hensyn til den administrative 
kapacitet i relevante kroatiske institutioner, de kroatiske myndigheder til yderligere at 
styrke de administrative strukturer og institutionelle kapaciteter, der er nødvendige for en 
korrekt gennemførelse af gældende EU-lovgivning;

13. anmoder Kroatien om konsekvent at gøre sig til fortaler for EU-udvidelse og fremme af de 
europæiske værdier fred, velstand, frihed, retsstatsprincippet, demokrati og social 
markedsøkonomi i regionen; opfordrer Kroatien til fortsat at opretholde gode 
naboskabsrelationer og vedblive med at være en vigtig og proaktiv initiativtager til 
regionalt samarbejde på alle niveauer og til at holde fast ved sit tilsagn om at omsætte 
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forsoningsindsatsen til praktiske tiltag, der gavner alle regionens borgere økonomisk;

14. opfordrer til, at der gøres fremskridt med hensyn til at få løst udestående bilaterale sager 
med visse nabolande, navnlig hvad angår grænsedragning, savnede personer, 
tilbagegivelse af ejendom samt flygtninge, og mener afgjort ikke, at uafklarede spørgsmål 
af bilateral karakter må standse processen med EU-tiltrædelse for ansøgerlande og mulige 
ansøgerlande fra Vestbalkan;

15. tilskynder, i betragtning af at tiltrædelsens succes i vid udstrækning afhænger af borgernes 
støtte og engagement, de kroatiske myndigheder og civilsamfundet til med hjælp fra 
Kommissionen at gennemføre en vidtspændende og objektiv oplysningskampagne om 
hvilke forpligtelser, konsekvenser og fordele, der følger med EU-tiltrædelsen, således at 
kroaterne bliver helt bevidste om det valg, de skal træffe i folkeafstemningen, og ser det 
europæiske projekt som et, der også omfatter dem; 

16. støtter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten og ser frem til at modtage parlamentariske 
observatører fra Kroatien;

°
°   °

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt 
medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.


