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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2011/2191(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέβαλε η 
Δημοκρατία της Κροατίας στις 21 Φεβρουαρίου 2003,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2004 για την αίτηση 
της Δημοκρατίας της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία της Κροατίας,

– έχοντας υπόψη τις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας 
όσον αφορά την ένταξη, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2005-2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης και 24ης 
Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις εκθέσεις του σχετικά με την 
πρόοδο της Κροατίας και τη διαδικασία διεύρυνσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μία εικοσαετία μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της και 
οκτώ περίπου χρόνια μετά την αίτηση για ένταξη στην ΕΕ, η Κροατία έφτασε σε μια 
ιστορική καμπή της πορείας επανένταξής της στην Ευρώπη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία 
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτεύγματα της 
Κροατίας αξίζουν ανεπιφύλακτη αναγνώριση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης έχει συμβάλει σημαντικά βαθμό στη 
μετατροπή της Κροατίας σε σταθερά εδραιωμένη και ώριμη δημοκρατία, βασισμένη στις 
ευρωπαϊκές αξίες·  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης, λειτουργεί ως 
ισχυρός καταλύτης για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, κινητοποιώντας τους 
διάφορους παράγοντες του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού βίου· 
εκτιμώντας ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και μετά την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της ένταξης, έτσι ώστε η χώρα και οι πολίτες 
της να επωφεληθούν πλήρως από την ένταξη στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Κροατίας θα ενισχύσει την ΕΕ, θα εμπλουτίσει τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή κληρονομιά της και θα συμβάλει σημαντικά στη 
διατήρηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παλαιότερες διευρύνσεις διδάσκουν ότι κάθε χώρα πρέπει να 
κρίνεται βάσει των δικών της αξιών, ότι ο ρυθμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
πρέπει να καθορίζεται από την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης, και ότι ο βαθμός συμμόρφωσης με αυτά τα κριτήρια πρέπει επίσης να
καθορίζει την τελική ημερομηνία ένταξης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στα πεδία του 
δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς εξακολουθούν να έχουν ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου προς όφελος όλων των Κροατών πολιτών· 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων λαών και η 
εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε μια γνήσια 
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη εγκλημάτων 
πολέμου και η επανένταξη των προσφύγων και εκτοπισθέντων αποτελούν θεμελιώδη 
στοιχεία της διαδικασίας συμφιλίωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής ένταξη της Κροατίας θα είχε ευρύτερες περιφερειακές 
συνέπειες και θα έδινε θετική ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην 
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην 
ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη 
χώρες της περιοχής που βρίσκονται στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
προκειμένου να συνεχίσουν τις απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές και νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συμφιλίωσης, 
στη βάση σχέσεων καλής γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει 
την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτονικών χωρών της Κροατίας·

1. εκφράζει επιδοκιμασία για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Κροατία, με την οποία τερματίζονται οι σχεδόν εξαετείς διαπραγματεύσεις και οι 
πολύχρονες προετοιμασίες που έχουν μεταβάλει σημαντικά το κοινωνικοπολιτικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό τοπίο της χώρας·  τονίζει την ανάγκη διατήρησης της 
δυναμικής των μεταρρυθμίσεων και φρονεί ότι η εν λόγω διαδικασία δεν έχει 
ολοκληρωθεί και πρέπει, εντούτοις, να συνεχιστεί με το ίδιο σφρίγος και την ίδια σκληρή 
προσπάθεια μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και μετά την ένταξη·

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αποτελεί 
απόδειξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος 
στην πορεία προς την ένταξη αντανακλά το γεγονός ότι οι προοπτικές ένταξης, 
συνεχίζουν να προάγουν τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ότι η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χρησιμεύει ως μέσο συμφιλίωσης των χωρών·

3. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί με σχολαστικότητα και αντικειμενικότητα τις 
περαιτέρω προετοιμασίες για την ένταξη και να βοηθήσει τις κροατικές αρχές να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων· φρονεί ότι ο μηχανισμός προενταξιακής παρακολούθησης είναι ένας 
τρόπος παροχής πρόσθετης υποστήριξης στην Κροατία στις συνεχείς μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειές της·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να εστιασθεί η προσοχή κυρίως στις υποχρεώσεις που έχουν 
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αναληφθεί στον τομέα του δικαστικού συστήματος, των θεμελιωδών ελευθεριών, της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της συνεχούς υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, της 
αμερόληπτης αντιμετώπισης των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, της καταπολέμησης 
της διαφθοράς, της διαχείρισης των συνόρων, της καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος, της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και 
στις υποχρεώσεις στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, με στόχο την 
αναδιάρθρωση των κλάδων της ναυπηγικής και της χαλυβουργίας·

5. θεωρεί σημαντικό να συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της διαδικασίας και καλεί την 
Επιτροπή να τηρεί σε τακτική βάση ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με το βαθμό στον 
οποίο οι κροατικές αρχές ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
Συνθήκη Προσχώρησης, ούτως ώστε να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η ένταξή τους την 1η Ιουλίου 2013·

6. ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό 
σύστημα, επειδή ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα συνιστά σημαντικό στοιχείο για 
την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου· 

7. θεωρεί ότι μία από τις ύψιστες προτεραιότητες είναι να καταπολεμηθεί η διαφθορά, και 
ειδικότερα η διαφθορά σε υψηλό επίπεδο, η διαφθορά σε κάθε επίπεδο του δικαστικού 
συστήματος, των αρχών επιβολής του νόμου και της δημόσιας διοίκησης καθώς και η 
διαφθορά ευρείας κλίμακας και ότι τούτο πρέπει να επιτελεσθεί με αποφασιστικότητα σε 
όλα τα επίπεδα, με αυστηρή επιβολή του νόμου και επιτυχείς διώξεις·   καλεί τις 
κροατικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές ικανότητες των φορέων 
καταπολέμησης της διαφθοράς και να καλλιεργήσουν πνεύμα πολιτικής λογοδοσίας·

8. παροτρύνει την κροατική κυβέρνηση να συνεχίσει ενεργά να ενθαρρύνει και να 
υποστηρίζει τις διώξεις για εγκλήματα πολέμου και να συνεχίσει να συνεργάζεται με το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)·

9. καλεί την κυβέρνηση να ενθαρρύνει περαιτέρω την επιστροφή των προσφύγων, 
αναζητώντας ουσιαστικούς και βιώσιμους τρόπους εφαρμογής μέτρων στέγασης, 
απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας, με τρόπο συμβατό με άλλα κοινωνικά 
προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης·

10. ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για καταπολέμηση 
των διακρίσεων και εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων καθώς και για 
αποφασιστική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, των ρατσιστικών απειλών και της 
μισαλλοδοξίας έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων· καλεί, επιπλέον, την Κροατία να 
συνεχίσει να επιδεικνύει πνεύμα ανεκτικότητας και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία όσων ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται απειλές ή πράξεις 
εκφοβισμού·

11. δεδομένου ότι η κροατική οικονομία συνεχίζει να είναι ευάλωτη και εκτεθειμένη σε 
κινδύνους, καλεί την κροατική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες 
της οικονομίας, να τονώσει την απασχόληση, αναζωογονώντας την αγορά εργασίας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ακαμψία, και να επιδιώξει δημοσιονομική εξυγίανση, ούτως 
ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, να μπορέσει η Κροατία να συμβαδίσει με τα 
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κράτη μέλη της ΕΕ και να επωφεληθεί πλήρως από την ένταξη στην ΕΕ· 

12. θεωρώντας ότι οι διοικητικές ικανότητες σημαντικών κροατικών θεσμικών φορέων 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αδυναμίες, ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να 
ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές διαρθρώσεις και τις θεσμικές ικανότητες που είναι 
αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου, ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα να 
μεγιστοποιήσει μετά την ένταξή της στην ΕΕ τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν·  

13. καλεί την Κροατία να υποστηρίξει με συνέπεια τη διεύρυνση της ΕΕ και την προαγωγή 
των ευρωπαϊκών αξιών της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, 
της δημοκρατίας και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην περιοχή· ενθαρρύνει την 
Κροατία να συνεχίσει να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας, να παραμείνει σημαντικός και 
προορατικός υποστηρικτής της περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και να 
διατηρήσει τη δέσμευσή της να μετουσιώνει τις προσπάθειες συμφιλίωσης σε πρακτικά 
μέτρα με οικονομικό όφελος για όλους τους πολίτες της περιοχής· 

14. ζητεί να επιτευχθεί πρόοδος στην επίλυση εκκρεμών διμερών ζητημάτων με ορισμένες 
γειτονικές χώρες, ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων, τους αγνοούμενους, 
την επιστροφή περιουσιών και τους πρόσφυγες και πιστεύει ακράδαντα ότι τα ανοικτά 
ζητήματα διμερούς χαρακτήρα δεν πρέπει να ανακόψουν τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ 
των υποψηφίων και εν δυνάμει υποψηφίων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων·

15. θεωρώντας ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη 
και την ενεργό προσπάθεια των πολιτών, ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών να διενεργήσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, ευρεία και 
αντικειμενική ενημερωτική εκστρατεία, με αντικείμενο τις υποχρεώσεις, τις συνέπειες και 
τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ένταξη στην ΕΕ, ούτως ώστε ο κροατικός λαός να 
έχει πλήρη συνείδηση της επιλογής του στο δημοψήφισμα και να μπορέσει να ταυτιστεί 
εξίσου και με την ευρωπαϊκή ιδέα· 

16. τάσσεται υπέρ της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης και προσβλέπει στην υποδοχή 
κοινοβουλευτικών παρατηρητών από την Κροατία·

°
°   °

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της 
Δημοκρατίας της Κροατίας.


