
PR\878533ET.doc PE472.356v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Väliskomisjon

2011/2191(INI)

27.9.2011

RAPORTI PROJEKT
Horvaatia taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks
(2011/2191(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Hannes Swoboda



PE472.356v02-00 2/6 PR\878533ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\878533ET.doc 3/6 PE472.356v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Horvaatia taotluse kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks
(2011/2191(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu eelnõu, protokolli 
ja lõppakti,

– võttes arvesse Euroopa Liiduga ühinemise taotlust, mille Horvaatia Vabariik esitas 2003. 
aasta 21. veebruaril,

– võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2004. aasta arvamust Horvaatia Vabariigi Euroopa 
Liidu liikmeks saamise taotluse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 2005. aasta otsust alustada ühinemisläbirääkimisi 
Horvaatiaga,

– võttes arvesse komisjoni korrapäraseid aruandeid Horvaatia edusammude kohta ühinemise 
ettevalmistamisel aastatel 2005–2011,

– võttes arvesse 23. ja 24. juunil 2011. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise 
järeldusi,

– võttes arvesse kõiki oma varasemaid resolutsioone ja aruandeid Horvaatia edusammude 
ning ELi laienemisprotsessi kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et 20 aastat pärast iseseisvuse väljakuulutamist ja umbes kaheksa aastat pärast 
ELi liikmetaotluse esitamist jõudis Horvaatia ajaloolise teetähiseni Euroopaga 
taasintegreerumisel, viies edukalt lõpule ühinemiskõnelused ELiga; arvestades, et 
Horvaatia saavutused väärivad reservatsioonideta tunnustust;

B. arvestades, et ühinemisprotsess on märgatavalt toetanud Horvaatia kujunemist kindlaks ja 
küpseks euroopalikele väärtustele rajatud demokraatiaks; arvestades, et ühinemise 
väljavaade on võimsaks reformide tõukejõuks, mobiliseerides mitmesuguseid poliitilise, 
majandusliku, ühiskondliku ja kultuurielu osalisi; arvestades, et reforme on vaja jätkata ka 
pärast ühinemisläbirääkimiste lõpetamist ja ELiga liitumist, et Horvaatia riik ja kodanikud 
saaksid täit kasu ELi kuulumise eelistest;

C. arvestades, et Horvaatia saamine ELi liikmeks muudab liidu tugevamaks, rikastab tema 
euroopalikku kultuuri ja pärandit ning annab olulise panuse laienemisprotsessi 
usaldusväärsuse säilitamiseks;

D. arvestades, et varasematest laienemistest saadud kogemused osutavad sellele, et iga riiki 
tuleks hinnata omaette, et ühinemisläbirääkimiste tempot peaks dikteerima Kopenhaageni 
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kriteeriumide tulemuslik täitmine ning nendele kriteeriumidele vastavuse alusel tuleks 
määrata ka lõplik ühinemiskuupäev;

E. arvestades, et reformide jätkamine muu hulgas kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonnas 
ning korruptsioonivastane võitlus on endiselt olulised, et kõikide Horvaatia kodanike 
heaolu nimel õigusriiki tugevdada;

F. arvestades, et eri rahvuste tõeline leppimine ja heanaaberlike suhete sisseseadmine võib 
tõelist Euroopaga integreerumise protsessi oluliselt toetada; arvestades, et sõjakuritegude 
eest vastutusele võtmine ja pagulaste ning ümberasustatud isikute taasintegreerimine on 
lepitusprotsessi põhilised elemendid;

G. arvestades, et Horvaatia edukal ühinemisel oleks laiem piirkondlik mõju ning see ergutaks 
Euroopaga integreerumise protsessi Lääne-Balkani piirkonnas; arvestades, et ELi liikmeks 
saamise väljavaade on Lääne-Balkani piirkonna kandidaatriikidele ja tulevastele 
kandidaatriikidele tugev stiimul, mis soodustab Euroopaga integreerumise protsessis 
vajalike poliitiliste, majanduslike ja seadusandlike reformide teostamist ning piirkonnas 
rahu, stabiilsuse ja leppimise tugevdamist heanaaberlike suhete alusel; arvestades, et EL 
peaks tugevdama Horvaatia naabermaade väljavaateid seoses Euroopaga;

1. avaldab heameelt Horvaatia ühinemisläbirääkimiste lõpulejõudmise üle, mis hõlmasid 
peaaegu kuus aastat läbirääkimisi ja mitu aastat kestnud ettevalmistusi ning on oluliselt 
muutnud riigi sotsiaalpoliitilist, majanduslikku ja kultuurilist maastikku; rõhutab, et 
reformide hoog tuleb säilitada, ning leiab, et protsess ei ole veel lõpule jõudnud, vaid 
peaks pärast läbirääkimiste lõpetamist ja ühinemist jätkuma võrreldava jõuga ning niisama 
tõsise tööga;

2. on kindlalt veendunud, et ühinemisläbirääkimiste lõpuleviimine tõendab ELi 
laienemisprotsessi usaldusväärsust; rõhutab, et edusammud teel liikmestaatuse poole 
näitavad, et ühinemisväljavaade ergutab endiselt poliitilisi ja majanduslikke reforme ning 
Euroopa integratsioon kujutab endast riikide lepitamise vahendit;

3. kutsub komisjoni üles jälgima edasisi ühinemisettevalmistusi rangelt ja objektiivselt ning 
aitama Horvaatia võimudel täita läbirääkimistel antud lubadusi ja võetud kohustusi; on 
seisukohal, et liitumiseelne järelevalvemehhanism annab Horvaatiale reformipüüdluste 
jätkamisel täiendavat tuge;

4. rõhutab, et eelkõige tuleb keskenduda lubadustele, mis on antud kohtusüsteemi, 
põhiõiguste, vabaduse ja julgeoleku valdkonnas, kaasa arvatud kohtureformi ja tõhususe 
jätkuv rakendamine, sõjakuritegudega seotud kohtuasjade erapooletu käsitlemine, 
korruptsioonivastane võitlus, piirikontroll, politseikoostöö, võitlus organiseeritud 
kuritegevuse vastu, kohtukoostöö tsiviil- ja kriminaalasjades, samuti konkurentsipoliitika 
valdkonnas võetud kohustused, mille sihiks on laevaehituse ja terasetööstuse 
ümberkujundamine;

5. peab oluliseks reformiprotsessi jätkuvat hoolikat jälgimist ning palub komisjonil teavitada 
parlamenti korrapäraselt sellest, kuidas Horvaatia võimud täidavad ühinemislepinguga 
võetud kohustusi, et ELiga ühinemisel 1. juulil 2013. aastal täielikult üle võtta 
liikmestaatusega seotud kohustused;
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6. ergutab Horvaatiat jätkama kohtureformide rakendamist, sest tõhus kohtusüsteem on 
majandusarengu tähtis koostisosa ja tugevdab kodanike usaldust õigusriigi vastu;

7. peab üheks tähtsamaks ülesandeks võitlust korruptsiooniga, eelkõige kõrgetasemelise 
korruptsiooniga, kõigi tasandite korruptsiooniga kohtusüsteemis, õiguskaitseasutustes 
ning avalikus halduses, samuti ulatusliku korruptsiooniga, kusjuures see võitlus peab 
toimuma otsustavalt kõikidel tasanditel, seaduste range jõustamise ja edukate 
kohtuprotsesside teel; palub Horvaatia ametiasutustel veelgi tugevdada 
korruptsioonivastaste organite haldusvõimet ja toetada poliitilise vastutustunde kultuuri;

8. nõuab tungivalt, et Horvaatia valitsus ka edaspidi aktiivselt ergutaks ja toetaks 
sõjakuritegude eest vastutusele võtmist ning jätkaks koostööd endise Jugoslaavia asjade 
rahvusvahelise kriminaalkohtuga (EJRK);

9. palub valitsusel veelgi toetada põgenike tagasipöördumist, otsides tulemuslikke ja 
kestvaid viise eluasemete ja töökohtadega seotud meetmete ja sotsiaalmeetmete 
rakendamiseks kooskõlas muude sotsiaal- ja tööhõiveprogrammidega;

10. ergutab Horvaatia võime jätkama võitlust diskrimineerimise vastu ning jõustama 
diskrimineerimisvastaseid seadusi, samuti otsustavalt lahendama vihakuritegude, 
rassistlike ähvarduste ja seksuaalvähemuste vastase sallimatusega seotud juhtumeid; 
samuti palub Horvaatial jätkata tegutsemist sallivuse vaimus ning võtta asjakohaseid 
meetmeid nende isikute kaitsmiseks, keda ikka veel võidakse ähvardada või hirmutada;

11. kuna Horvaatia majandus on veel nõrk ja riskidele avatud, kutsub Horvaatia valitsust üles 
pöörama tähelepanu majanduse struktuurilistele nõrkustele, ergutama tööhõivet jäiga 
tööturu elavdamise teel ning jätkama eelarve konsolideerimist, et suurendada 
konkurentsivõimet ja aidata Horvaatial ELi liikmesriikidele järele jõuda ning ELiga 
ühinemisest täit kasu saada; 

12. arvestades, et Horvaatia asjaomaste institutsioonide haldusvõime on endiselt nõrk, ergutab 
Horvaatia võime jätkama haldusstruktuuri ja institutsionaalse suutlikkuse tugevdamist, 
mis on vajalik ELi õigustiku nõuetekohaseks rakendamiseks, et riik võiks pärast ühinemist 
ELi liikmestaatusest maksimaalselt kasu saada;

13. palub Horvaatial järjekindlalt toetada ELi laienemist ning edendada piirkonnas rahu, 
jõukuse, vabaduse, õigusriigi, demokraatia ja sotsiaalse turumajanduse euroopalikke 
väärtusi; ergutab Horvaatiat säilitama heanaaberlikke suhteid, jääma oluliseks ja 
algatusvõimeliseks piirkondliku koostöö toetajaks kõikidel tasanditel ning täitma oma 
lubadust vormida lepituspüüded praktilisteks sammudeks, mis kõigile piirkonna elanikele 
majanduslikku kasu toovad;

14. nõuab edusamme järelejäänud kahepoolsete vaidlusküsimuste lahendamisel mõnede 
naabermaadega, eelkõige seoses piiride märkimise, kadunuksjäänud inimeste, omandi 
tagastamise ja põgenikega, ning on kindlalt veendunud, et lahendamata kahepoolsed 
küsimused ei tohi peatada kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide ELiga 
ühinemise protsessi Lääne-Balkani piirkonnas;

15. arvestades, et ühinemise edukus sõltub suurel määral kodanike toetusest ja 
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pühendumusest, ergutab Horvaatia võime ja kodanikuühiskonda korraldama komisjoni 
abiga ulatuslikku ja objektiivset teabekampaaniat ELi liikmeks saamisega seotud 
kohustuste, tagajärgede ja eeliste kohta, et Horvaatia rahvas oleks rahvahääletusel oma 
valikust täielikult teadlik ning näeks Euroopa projektis ka oma projekti; 

16. toetab ühinemislepingu allkirjastamist ning ootab võimalust tervitada Horvaatia 
parlamendivaatlejaid Euroopa Parlamendis;

°
°   °

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide ja Horvaatia Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.


