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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie
(2011/2191(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de 
Europese Unie, het protocol en de slotakte,

– gezien het op 21 februari 2003 door de Republiek Kroatië ingediende verzoek om 
toetreding tot de Europese Unie,

– gezien het advies van de Commissie inzake het verzoek van Kroatië om toetreding tot de 
Europese Unie van 20 april 2004,

– gezien het besluit van de Raad van 3 oktober 2005 om toetredingsonderhandelingen aan te 
knopen met de Republiek Kroatië,

– gezien de periodieke verslagen van de Commissie over de vorderingen van Kroatië op de 
weg naar toetreding over de periode 2005-2011,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2011,

– gezien al zijn vroegere resoluties en verslagen over de voortgang van Kroatië en het 
uitbreidingsproces,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat Kroatië twintig jaar na zijn onafhankelijkheidsverklaring en ongeveer 
acht jaar na het verzoek om toetreding tot de EU een historische stap heeft gezet in het 
proces van re-integratie in Europa door de toetredingsonderhandelingen met de EU 
succesvol af te ronden; overwegende dat de prestatie van Kroatië zonder voorbehoud moet 
worden erkend;

B. overwegende dat het toetredingsproces in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de 
omvorming van Kroatië tot een solide en volwassen democratie, gebaseerd op Europese 
waarden; overwegende dat het vooruitzicht van toetreding als sterke stimulans fungeert 
om, met de inzet van de verschillende actoren uit het politieke, economische, 
maatschappelijke en culturele leven, hervormingen door te voeren; overwegende dat dit 
streven naar hervormingen ook na afronding van de onderhandelingen en toetreding moet 
worden voortgezet, zodat het land en zijn burgers ten volle kunnen profiteren van 
EU-lidmaatschap;

C. overwegende dat het lidmaatschap van Kroatië de EU sterker zal maken, de Europese 
cultuur en het Europees erfgoed van het land zal verrijken en een belangrijke bijdrage zal 
leveren aan de instandhouding van de geloofwaardigheid van het uitbreidingsproces;
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D. overwegende dat vorige uitbreidingen hebben geleerd dat elk land op zijn eigen merites 
moet worden beoordeeld, dat de snelheid van de toetredingsonderhandelingen moet 
afhangen van de daadwerkelijke naleving van de criteria van Kopenhagen en dat de mate 
van naleving van die criteria bepalend moet zijn voor de uiteindelijke toetredingsdatum;

E. overwegende dat verdere hervormingen op het gebied van onder meer de rechterlijke 
macht, fundamentele rechten en de strijd tegen corruptie van het grootste belang zijn voor 
de versterking van de Kroatische rechtsorde, hetgeen aan alle Kroaten ten goede zal 
komen;

F. overwegende dat een ware verzoening tussen de verschillende volkeren en de 
totstandbrenging van goed nabuurschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een 
werkelijk Europees integratieproces; overwegende dat vervolging van oorlogsmisdaden en 
re-integratie van vluchtelingen en ontheemden wezenlijke onderdelen van het 
verzoeningsproces zijn;

G. overwegende dat een succesvolle toetreding van Kroatië ook gevolgen heeft voor de rest 
van de regio en het pad kan effenen voor integratie van de rest van de westelijke Balkan in 
Europa; overwegende dat het vooruitzicht van EU-lidmaatschap voor kandidaat-lidstaten 
en mogelijke kandidaat-lidstaten in de regio die op weg zijn naar Europese integratie, een 
sterke prikkel is om de noodzakelijke politieke, economische en wettelijke hervormingen 
door te voeren, alsook voor de consolidatie van vrede, stabiliteit en verzoening op basis 
van goede nabuurschapsbetrekkingen; overwegende dat de EU het Europees perspectief 
van de buurlanden van Kroatië moet versterken;

1. is ingenomen met de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië, waarmee 
een einde is gekomen aan zes jaar onderhandelen en een aantal jaren van voorbereiding, 
die het sociaal-politieke, economische en culturele landschap van Kroatië aanzienlijk 
hebben gewijzigd; benadrukt dat het belangrijk is vaart te houden in de hervormingen en 
is van mening dat dit proces nog niet ten einde is, maar na de afsluiting van de 
onderhandelingen en na de toetreding met dezelfde daadkracht en inzet voortgezet moet 
worden;

2. is ervan overtuigd dat de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen de 
geloofwaardigheid van het uitbreidingsproces van de EU bewijst; benadrukt dat de 
voortgang die op weg naar lidmaatschap geboekt is, bewijst dat het vooruitzicht van 
toetreding als katalysator blijft fungeren voor politieke en economische hervormingen en 
dat Europese integratie dient als instrument om landen met elkaar te verzoenen;

3. dringt er bij de Commissie op aan de verdere voorbereidingen op de toetreding 
nauwlettend en objectief te volgen en de Kroatische autoriteiten te helpen hun 
toezeggingen gestand te doen en aan hun verplichtingen uit hoofde van de 
onderhandelingen te voldoen; stelt zich op het standpunt dat pretoetredingsmonitoring 
Kroatië extra steun kan bieden bij alle inspanningen die het land verricht om verdere 
hervormingen door te voeren;

4. benadrukt dat de Commissie haar monitoring dient toe te spitsen op de toezeggingen van 
Kroatië op het gebied van de rechterlijke macht, fundamentele rechten, vrijheid en 
veiligheid, waaronder een voortzetting van de uitvoering van justitiële hervorming en 
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efficiëntie, onpartijdige behandeling van oorlogsmisdaden, de strijd tegen corruptie, het 
beheer van de grenzen, politiële samenwerking, de strijd tegen georganiseerde misdaad, 
justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, alsmede op de toezegging die 
Kroatië op het gebied van het mededingingsbeleid heeft gedaan, om de scheepsbouw en 
de staalsector te herstructureren;

5. acht het belangrijk dit proces nauwlettend te blijven volgen en verzoekt de Commissie het 
Parlement regelmatig verslag uit te brengen over de wijze waarop de Kroatische 
autoriteiten uitvoering geven aan de toezeggingen die zij in het Toetredingsverdrag 
hebben gedaan om bij de toetreding op 1 juli 2013 alle aan het lidmaatschap verbonden 
verplichtingen volledig na te komen;

6. dringt er bij Kroatië op aan door te gaan met justitiële hervormingen, omdat een 
doeltreffend gerechtelijk apparaat een belangrijk element vormt voor economische 
ontwikkeling en bijdraagt aan het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat;

7. acht corruptiebestrijding een van de hoogste prioriteiten, met name corruptie op hoog 
niveau, corruptie op ieder niveau binnen justitiële organen, veiligheidskorpsen en de 
overheid, alsmede grootschalige corruptie, en is van mening dat corruptiebestrijding op 
alle niveaus met vastberadenheid moet worden aangepakt door middel van strikte 
wetshandhaving en succesvolle vervolging; verzoekt de Kroatische autoriteiten de 
bestuurlijke capaciteit van de instanties die corruptie bestrijden te versterken en zich in te 
zetten voor een cultuur van politieke verantwoording;

8. dringt er bij de Kroatische regering op aan vervolging wegens oorlogsmisdrijven actief te 
blijven aanmoedigen en ondersteunen en de samenwerking met het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) voort te zetten;

9. verzoekt de regering de terugkeer van vluchtelingen verder te stimuleren door te werken 
aan doeltreffende en duurzame manieren om – in samenhang met andere sociale- en 
werkgelegenheidsprogramma's – maatregelen uit te voeren op het gebied van huisvesting 
en werkgelegenheid, alsmede op sociaal gebied;

10. spoort de Kroatische autoriteiten aan door te gaan met het bestrijden van discriminatie en 
de antidiscriminatiewetgeving te versterken, en bovendien haatmisdrijven, racistische 
bedreigingen en onverdraagzaamheid tegen seksuele minderheden resoluut aan te pakken; 
verzoekt Kroatië voort te gaan met het stimuleren van een klimaat van verdraagzaamheid 
en passende maatregelen te treffen ter bescherming van personen die mogelijk nog 
bedreigd of geïntimideerd worden;

11. verzoekt de regering van Kroatië om, aangezien de economie van het land nog steeds 
kwetsbaar is en aan risico's staat blootgesteld, de structurele zwakheden van de economie 
aan te pakken, de werkgelegenheid te stimuleren door de zeer starre arbeidsmarkt nieuw 
leven in te blazen, en te werken aan begrotingsconsolidatie om het concurrentievermogen 
te versterken, Kroatië in staat te stellen om aansluiting te vinden bij de EU-lidstaten en ten 
volle te profiteren van toetreding tot de EU;

12. dringt er bij de Kroatische overheid op aan dat zij, om de nog bestaande tekortkomingen 
in de bestuurlijke capaciteit van bepaalde Kroatische instanties het hoofd te bieden, de 
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bestuurlijke structuren en institutionele capaciteit verder op peil brengt om het acquis op 
de juiste wijze toe te passen, zodat Kroatië na de toetreding ten volle profijt van het 
lidmaatschap kan trekken;

13. dringt er bij Kroatië op aan zich consequent in te zetten voor uitbreiding van de EU en de 
bevordering van de Europese waarden, zoals vrede, welvaart, vrijheid, de rechtsstaat, 
democratie en de sociale markteconomie in de regio; dringt er bij Kroatië op aan dat het 
blijft werken aan goede betrekkingen met de buurlanden, dat het een belangrijke en 
slagvaardige voorvechter van regionale samenwerking op alle niveaus blijft en dat het zijn 
toezeggingen om de verzoeningspogingen te vertalen in praktische stappen die voor alle 
burgers in de regio van economisch nut zijn gestand doet;

14. roept Kroatië ertoe op oplossingen te vinden voor de hangende bilaterale kwesties met een 
aantal buurlanden, met name wat betreft het precieze verloop van de staatsgrenzen, 
vermiste personen, teruggave van eigendommen en vluchtelingen, en is stellig van mening 
dat openstaande bilaterale kwesties geen einde mogen maken aan het toetredingsproces 
van kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten in de westelijke Balkan tot de 
EU;

15. moedigt de Kroatische autoriteiten en maatschappelijke organisaties aan om met hulp van 
de Commissie een uitgebreide en objectieve voorlichtingscampagne op te zetten over de 
verplichtingen, gevolgen en voordelen verbonden aan toetreding tot de EU, zodat de 
Kroaten, aangezien het succes van toetreding voor een groot deel afhankelijk is van de 
steun en de inzet van burgers, tijdens het referendum een weloverwogen keuze kunnen 
maken en het Europees project tevens als het hunne beschouwen;

16. steunt de ondertekening van het Toetredingsverdrag en ziet ernaar uit parlementaire 
waarnemers uit Kroatië te mogen verwelkomen;

°
°   °

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en de Republiek Kroatië.


