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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen
(2011/2191(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till fördrag om Republiken Kroatiens anslutning till 
Europeiska unionen, protokollet och slutakten,

– med beaktande av den ansökan om medlemskap i Europeiska unionen som 
Republiken Kroatien lämnade in den 21 februari 2003,

– med beaktande av kommissionens yttrande av den 20 april 2004 till Republiken Kroatiens 
ansökan om medlemskap i Europeiska unionen,

– med beaktande av rådets beslut av den 3 oktober 2005 att påbörja 
anslutningsförhandlingar med Republiken Kroatien,

– med beaktande av kommissionens regelbundna rapporter om Kroatiens framsteg mot en 
anslutning, vilka omfattar perioden 2005–2011,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23−24 juni 2011,

– med beaktande av alla sina tidigare resolutioner och betänkanden om Kroatiens framsteg 
och utvidgningsprocessen, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. När Kroatien tjugo år efter självständighetsförklaringen och omkring åtta år efter sin 
ansökan om EU-medlemskap framgångsrikt avslutade anslutningsförhandlingarna med 
EU passerade landet en historisk milstolpe i sin process mot återintegrering i Europa. 
Kroatiens prestation förtjänar odelad erkännelse.

B. Anslutningsprocessen har avsevärt bidragit till Kroatiens omvandling till en stabil och 
mogen demokrati baserad på europeiska värderingar. Utsikten till medlemskap fungerar 
som en stark drivkraft för reformer genom att den får i gång olika aktörer inom det 
politiska, ekonomiska och sociala livet och kulturlivet. Reformarbetet måste fortsättas 
även efter det att förhandlingarna och anslutningen avslutats för att landet och dess 
medborgare fullt ut ska kunna dra nytta av ett EU-medlemskap.

C. Kroatiens medlemskap kommer att göra EU starkare, berika den europeiska kulturen och 
det europeiska arvet och på ett betydelsefullt sätt bidra till att upprätthålla 
utvidgningsprocessens trovärdighet.
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D. Erfarenheter från tidigare utvidgningar visar att varje lands meriter ska bedömas för sig, 
att takten i anslutningen bör styras av om Köpenhamnskriterierna uppfylls effektivt och att 
graden av efterlevnad av dessa kriterier även bör avgöra det slutliga anslutningsdatumet.

E. Fortsatta reformer, däribland inom områden som domstolsväsendet och grundläggande 
rättigheter samt kampen mot korruption, kvarstår som viktiga element för att stärka 
rättstatsprincipen till förmån för alla kroatiska medborgare.

F. En sann försoning mellan olika folkgrupper och etablering av goda relationer med 
grannländerna kan avsevärt bidra till en verklig europeisk integrationsprocess. Att lagföra 
krigsförbrytare och återintegrera flyktingar och fördrivna personer är grundläggande 
element i försoningsprocessen.

G. En framgångsrik kroatisk anslutning skulle få vidare effekter i regionen och positivt driva 
på den europeiska integrationsprocessen i västra Balkanregionen. Utsikter till ett 
medlemskap i EU är ett viktigt incitament för kandidatländer och potentiella 
kandidatländer i regionen som är på väg mot en europeisk integration att gå vidare med 
nödvändiga politiska, ekonomiska och rättsliga reformer och stärka fred, stabilitet och 
försoning grundad på goda förbindelser med grannländerna. EU bör stärka det europeiska 
perspektivet för Kroatiens grannländer. 

1. Europaparlamentet gläds åt att anslutningsförhandlingarna med Kroatien har avslutats, 
vilket sätter punkt för sex år av förhandlingar och många år av förberedelser som i hög 
grad har förändrat landets sociopolitiska, ekonomiska och kulturella landskap. Parlamentet 
betonar att reformenergin måste hållas vid liv och anser att detta arbete inte är fullbordat 
utan bör fortsätta med samma oförminskade kraft och hårda arbete efter de avslutade 
förhandlingarna och långt efter anslutningen.

2. Europaparlamentet är övertygat om att de avslutade anslutningsförhandlingarna är ett 
bevis för trovärdigheten i EU:s utvidgningsprocess. Parlamentet understryker att 
framstegen på vägen mot medlemskap återspeglar det faktum att utsikterna till anslutning 
alltjämt främjar politiska och ekonomiska reformer och att den europeiska integrationen är 
ett medel för försoning mellan länder.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant och objektivt övervaka 
ytterligare förberedelser inför anslutningen och hjälpa de kroatiska myndigheterna att 
uppfylla de åtaganden och skyldigheter som man förbundit sig till under förhandlingarna. 
Parlamentet anser att mekanismen för övervakning inför anslutningen kan ge Kroatien 
extra stöd i dess fortsatta reformarbete.

4. Europaparlamentet understryker att man särskilt måste inrikta sig på de åtaganden som 
gjorts på områden som domstolsväsendet, grundläggande rättigheter, frihet och säkerhet, 
däribland det fortsatta genomförandet av reformer och effektivisering av 
domstolsväsendet, opartisk hantering av krigsbrottsmål, kampen mot korruption, 
gränsförvaltning, polissamarbete, kampen mot organiserad brottslighet, civilrättsligt och 
straffrättsligt samarbete samt konkurrenspolitiska åtaganden för att omstrukturera 
skeppsbyggnads- och stålindustrier.
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5. Europaparlamentet menar att det är viktigt att fortsätta att noga bevaka processen och 
uppmanar kommissionen att regelbundet informera parlamentet om i vilken utsträckning 
de kroatiska myndigheterna lever upp till de åtaganden man förbundit sig till i 
anslutningsfördraget så att de vid anslutningen den 1 juli 2013 fullt ut ska kunna uppfylla 
sina skyldigheter som medlemsstat.

6. Europaparlamentet uppmanar Kroatien att fortsätta sina reformer av domstolsväsendet 
eftersom ett effektivt rättssystem är en viktig förutsättning för ekonomisk utveckling och 
stärker medborgarnas tilltro till rättstatsprincipen.

7. Europaparlamentet anser att kampen mot korruptionen är en av de främsta 
prioriteringarna, särskilt korruption på hög nivå, inom samtliga nivåer av 
domstolsväsendet, inom brottsbekämpande myndigheter och den offentliga förvaltningen 
samt den storskaliga korruptionen, och att den beslutsamt måste bekämpas på alla nivåer 
genom en sträng tillämpning av lagstiftningen och framgångsrika åtal. Parlamentet 
uppmanar de kroatiska myndigheterna att fortsätta att stärka de korruptionsbekämpande 
organens administrativa kapacitet och främja en kultur av politiskt ansvarstagande.

8. Europaparlamentet uppmanar den kroatiska regeringen att fortsätta att aktivt uppmuntra 
och stödja åtal för krigsförbrytelser och att fortsätta att samarbeta med den internationella 
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien. 

9. Europaparlamentet uppmanar regeringen att fortsätta att uppmuntra flyktingar att 
återvända genom att genomföra bostads- och sysselsättningsåtgärder och sociala åtgärder 
på ett effektivt och hållbart sätt som är förenligt med andra sociala program och 
sysselsättningsprogram.

10. Europaparlamentet uppmanar de kroatiska myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar 
att bekämpa diskriminering och upprätthålla diskrimineringslagstiftningen samt att agera 
mer kraftfullt i fall som gäller hatbrott, rasistiska hot och intolerans mot sexuella 
minoriteter. Parlamentet uppmanar vidare Kroatien att fortsätta att verka i en anda av 
tolerans och att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dem som fortfarande riskerar att 
utsättas för hot och trakasserier.

11. Den kroatiska ekonomin är fortfarande svag och riskutsatt, och för att Kroatien ska kunna 
komma i kapp de övriga EU-medlemsstaterna och dra full nytta av EU-anslutningen 
uppmanar därför Europaparlamentet Kroatiens regering att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomin, att stimulera sysselsättningen genom att blåsa nytt liv i 
arbetsmarknaden, som är trögrörlig, och att sträva efter att konsolidera de offentliga 
finanserna för att få fart på konkurrensen.  

12. Europaparlamentet anser att den administrativa kapaciteten alltjämt brister hos viktiga 
kroatiska institutioner och uppmuntrar de kroatiska myndigheterna att fortsätta att stärka 
de administrativa strukturer och den institutionella kapacitet som behövs för att genomföra 
det gemensamma regelverket, så att landet efter anslutningen kan dra maximal nytta av de 
fördelar som ett EU-medlemskap för med sig. 

13. Europaparlamentet uppmanar Kroatien att konsekvent arbeta för EU:s utvidgning och 
främja europeiska värderingar om fred, välstånd, frihet, rättstatsprincipen, demokrati och 
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social marknadsekonomi i regionen. Parlamentet uppmanar Kroatien att upprätthålla de 
goda grannförbindelserna, att fortsätta i sin roll som en viktig och proaktiv motor för 
regionalt samarbete på alla nivåer, och hålla fast vid sitt åtagande att omsätta 
försoningsarbetet i praktiska åtgärder som alla medborgare i regionen kommer att gynnas 
av ekonomiskt.

14. Europaparlamentet efterlyser framsteg i lösningen av kvarstående bilaterala tvister med 
några av grannländerna, särskilt om gränsdragningar, försvunna personer, återlämning av 
egendom och flyktingar, och är övertygat om att kvarstående bilaterala frågor inte får leda 
till att anslutningsprocessen för kandidatländer eller potentiella kandidatländer i västra 
Balkanregionen stannar upp.

15. Europaparlamentet anser att en lyckad anslutning till stor del är beroende av 
medborgarnas stöd och engagemang och uppmuntrar de kroatiska myndigheterna och 
civilsamhället att med kommissionens hjälp genomföra en bred och objektiv 
informationskampanj om de skyldigheter, konsekvenser och fördelar som ett 
EU-medlemskap för med sig så att de kroatiska medborgarna blir fullt medvetna om sitt 
val i folkomröstningen och också ser det europeiska projektet som sitt. 

16. Europaparlamentet stöder undertecknandet av anslutningsavtalet och ser fram emot att 
välkomna parlamentariska observatörer från Kroatien.

°
°   °

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
Republiken Kroatien.


