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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi 
(2011/2191(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan 
unioniin, siihen kuuluvan pöytäkirjan ja päätösasiakirjan,

– ottaa huomioon Kroatian tasavallan 21. helmikuuta 2003 esittämän hakemuksen maan 
liittymiseksi Euroopan unioniin,

– ottaa huomioon komission 20. huhtikuuta 2004 antaman lausunnon Kroatian tasavallan 
hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi,

– ottaa huomioon neuvoston Kroatian liittymisneuvottelujen aloittamisesta 3. lokakuuta 
2005 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon komission vuosina 2005–2011 esittämät määräaikaiskertomukset Kroatian 
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa,

– ottaa huomioon 23. ja 24. kesäkuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon kaikki Kroatian edistymisestä ja laajentumisprosessista antamansa 
päätöslauselmat ja mietinnöt,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että 20 vuotta itsenäisyyden julistamisen ja noin kahdeksan vuotta EU:n 
jäsenyyshakemuksen jättämisen jälkeen Kroatia on saavuttanut historiallisen 
virstanpylvään jälleenyhdistymisessään Eurooppaan saatettuaan menestyksellisesti 
päätökseen liittymisneuvottelut EU:n kanssa; katsoo, että Kroatian saavutukset ansaitsevat 
varauksettoman tunnustuksen;

B. ottaa huomioon, että liittymisprosessi on edesauttanut huomattavasti Kroatian 
muuttumista vakaaksi ja kypsäksi ja eurooppalaisiin arvoihin perustuvaksi demokratiaksi; 
ottaa huomioon, että EU-jäsenyyden mahdollisuus toimii voimakkaana kannustimena 
uudistuksiin, sillä se saa liikkeelle poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurielämän 
toimijat; ottaa huomioon, että uudistuspyrkimyksiä on jatkettava myös neuvottelujen 
päättymisen ja jäseneksi liittymisen jälkeen, jotta maa ja sen kansalaiset hyötyisivät 
täysipainoisesti EU-jäsenyyden eduista;

C. katsoo, että Kroatian jäsenyys vahvistaa unionia, rikastuttaa sen eurooppalaista kulttuuria 
ja perinnettä ja antaa oman merkittävän panoksensa laajentumisprosessin uskottavuuden 
ylläpitämiselle;
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D. toteaa, että aiemmista laajentumisista saadut kokemukset osoittavat, että kutakin maata 
olisi arvioitava sen omien ansioitten perusteella, että liittymisneuvottelujen kulussa olisi 
otettava huomioon Kööpenhaminan kriteerien tosiasiallinen täyttyminen ja että lopullinen 
liittymisajankohta olisi myös määriteltävä näiden kriteerien noudattamisasteen perusteella;

E. katsoo, että jatkuvat uudistukset muun muassa oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien sekä 
korruption torjunnan alalla ovat yhä välttämättömiä oikeusvaltion vahvistamiseksi 
kaikkien Kroatian kansalaisten hyväksi;

F. katsoo, että todellinen sovinto kansojen välillä ja hyvien naapuruussuhteiden solmiminen 
voivat edistää huomattavasti aitoa Euroopan yhdentymistä; katsoo, että syytteiden 
nostaminen sotarikoksista ja pakolaisten sekä asuinseudultaan siirtymään joutuneiden 
henkilöiden yhteiskuntaan sopeuttaminen ovat sovintoprosessin perimmäisiä kysymyksiä;

G. katsoo, että Kroatian menestyksekkäällä jäseneksi liittymisellä olisi laajempiakin 
alueellisia seurauksia ja se antaisi myönteisen sysäyksen Euroopan yhdentymisprosessille 
Länsi-Balkanin alueella; ottaa huomioon, että EU-jäsenyyden mahdollisuus kannustaa 
voimakkaasti muita Euroopan yhdentymisprosessissa mukana olevia Länsi-Balkanin 
alueen maita toteuttamaan tarpeellisia poliittisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä 
uudistuksia ja vahvistamaan rauhaa, vakautta ja hyviin naapuruussuhteisiin perustuvaa 
sovinnollista yhteiseloa alueella; katsoo, että EU:n olisi vahvistettava Kroatian 
naapurimaiden mahdollisuuksia osallistua Euroopan yhdentymiskehitykseen;

1. panee tyytyväisenä merkille, että liittymisneuvottelut on saatu päätökseen ja samalla on 
pantu piste lähes kuusi vuotta kestäneille neuvotteluille ja usean vuoden valmisteluille, 
jotka ovat muuttaneet merkittävästi Kroatian yhteiskunnallista, poliittista, taloudellista ja 
kulttuurista ilmapiiriä; korostaa, että on pidettävä yllä uudistustahtia, ja katsoo, että 
prosessi ei ole vielä valmis, vaan sitä on jatkettava yhtä ponnekkaasti ja määrätietoisesti 
myös liittymisneuvottelujen päätyttyä ja unionin jäseneksi liittymisen jälkeenkin;

2. uskoo vakaasti, että liittymisneuvottelujen saattaminen päätökseen on osoitus EU:n 
laajentumisprosessin uskottavuudesta; korostaa, että matkalla kohti jäsenyyttä saavutettu 
edistys ilmentää sitä, että EU-jäsenyyden mahdollisuus toimii yhä kannustimena 
poliittisille ja taloudellisille uudistuksille ja että Euroopan yhdentymiskehitys on keino 
edistää maiden välistä sovinnontekoa;

3. kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti ja puolueettomasti myöhempiä 
liittymisvalmisteluja ja auttamaan Kroatian viranomaisia noudattamaan neuvotteluissa 
antamiaan sitoumuksia ja velvoitteita; katsoo, että jäsenyyttä edeltävän 
seurantamekanismin avulla voidaan antaa lisätukea Kroatialle sen yhä jatkuvassa 
uudistustyössä;

4. korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota oikeuslaitoksen, perusoikeuksien, 
vapauden ja turvallisuuden alalla annettuihin sitoumuksiin, myös oikeuslaitoksen 
uudistusten täytäntöönpanoon ja tehokkuuteen, sotarikostapausten puolueettomaan 
käsittelyyn, korruption torjuntaan, rajavalvontaan, poliisiyhteistyöhön, järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan, rikos- ja yksityisoikeuden alalla tehtävään oikeudelliseen 
yhteistyöhön sekä kilpailupolitiikan alalla annettuihin sitoumuksiin telakka- ja 
terästeollisuuden uudelleen järjestelemiseksi;
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5. katsoo, että prosessia on yhä seurattava tarkasti, ja kehottaa komissiota antamaan sille 
säännöllisesti tietoja siitä, missä määrin Kroatian viranomaiset noudattavat 
liittymissopimuksessa annettuja sitoumuksia, jotta se voi noudattaa täysin 
jäsenyysvelvoitteitaan liittyessään jäseneksi 1. heinäkuuta 2013;

6. kannustaa Kroatiaa jatkamaan oikeusalan uudistuksia, sillä tehokas oikeusjärjestelmä on 
taloudellisen kehityksen keskeinen edellytys ja vahvistaa kansalaisten luottamusta 
oikeusvaltioon;

7. pitää yhtenä tärkeimmistä painopisteistä korruption torjuntaa ja erityisesti korkean tason 
korruption, oikeuslaitoksen, lainvalvontaviranomaisten ja julkishallinnon kaikilla tasoilla 
esiintyvän korruption sekä laajamittaisen korruption torjuntaa, ja katsoo, että siihen on 
pyrittävä määrätietoisesti kaikilla tasoilla lakien tinkimättömän täytäntöönpanon ja 
tuomioihin johtavien syytetoimien avulla; kehottaa Kroatian viranomaisia tehostamaan 
entisestään korruption torjunnassa toimivien elinten hallinnollisia valmiuksia ja 
edistämään poliittisen vastuunalaisuuden kulttuuria;

8. kehottaa Kroatian hallitusta jatkamaan aktiivisesti sotarikoksia koskevien syytetoimien 
edistämistä ja tukemista sekä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen 
rikostuomioistuimen kanssa;

9. pyytää hallitusta jatkamaan toimia pakolaisten paluun hyväksi ja toteuttamaan tehokkaasti 
ja kestävällä tavalla asuntopoliittisia, työllisyyspoliittisia ja sosiaalisia toimia 
johdonmukaisesti muiden sosiaalisten ja työllisyysohjelmien kanssa;

10. kannustaa Kroatian viranomaisia jatkamaan toimintaa syrjinnän torjumiseksi ja syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön täytäntöön panemiseksi sekä puuttumaan päättäväisesti 
tapauksiin, joissa on kyse viharikoksista, rasistisesta uhkailusta ja 
seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta suvaitsemattomuudesta; kehottaa Kroatiaa 
toimimaan jatkossakin suvaitsevaisuuden hengessä ja toteuttamaan asianmukaisia toimia 
sellaisten henkilöiden suojelemiseksi, jotka yhä saattavat joutua uhkausten tai pelottelun 
kohteiksi;

11. kehottaa Kroatian hallitusta puuttumaan talouden rakenteellisiin ongelmiin, sillä maan 
talous on edelleen haavoittuvainen ja riskialtis, ja kohentamaan työllisyyttä elvyttämällä 
jäykkiä työmarkkinoita sekä lujittamaan valtiontaloutta kilpailukyvyn parantamiseksi, 
jotta Kroatia voisi saavuttaa EU:n jäsenvaltioita ja saada täyden hyödyn unioniin 
liittymisestä; 

12. katsoo, että Kroatian keskeisten toimielinten hallinnolliset valmiudet ovat edelleen 
puutteellisia, joten kannustaa Kroatian viranomaisia vahvistamaan edelleen hallinnon 
rakenteita ja toimielinten valmiuksia, jotka ovat välttämättömiä unionin lainsäädännön 
täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi niin, että maa voi hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla EU-jäsenyyttään liittymisen jälkeen;

13. pyytää Kroatiaa edistämään EU:n laajentumista ja rauhan, hyvinvoinnin, vapauden, 
oikeusvaltion, demokratian ja sosiaalisen markkinatalouden eurooppalaisia arvoja 
alueella; kannustaa Kroatiaa jatkamaan hyviä naapuruussuhteita, olemaan edelleen 
alueellisen yhteistyön merkittävä ja aktiivinen edistäjä kaikilla tasoilla ja pysymään 
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sitoumuksessaan muuttaa sovittelupyrkimykset konkreettisiksi toimiksi, jotka hyödyttävät 
kaikkia alueen asukkaita taloudellisesti;

14. vaatii edistymään naapurimaiden kanssa vielä avoinna olevien kahdenvälisten kysymysten 
ratkaisemisessa erityisesti rajan merkitsemistä, kadonneita ihmisiä, omaisuuden 
korvaamista ja pakolaisia koskevissa asioissa, ja on vahvasti sitä mieltä, että kahdenväliset 
ratkaisemattomat ongelmat eivät saa pysäyttää Länsi-Balkanin ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden EU:n jäseneksi liittymistä;

15. ottaa huomioon, että unionin jäseneksi liittymisen onnistuminen riippuu suurelta osin 
kansalaisten tuesta ja sitoutumisesta; kannustaa Kroatian viranomaisia ja 
kansalaisyhteiskuntaa toteuttamaan komission avulla laaja-alaisen ja puolueettoman 
tiedotuskampanjan EU-jäsenyydestä johtuvista velvoitteista, seurauksista ja eduista, jotta 
Kroatian kansa olisi täysin tietoinen valinnastaan kansanäänestyksessä ja pitäisi EU-
projektia myös omanaan; 

16. kannattaa liittymissopimuksen allekirjoittamista ja odottaa voivansa toivottaa Kroatian 
parlamentin tarkkailijat tervetulleiksi;

°
°   °

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


