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B7-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας
για το 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005 για την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου 
της Κροατίας για το 20081,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009, η οποία δημοσιεύθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου 2009 (SEC(2009)1333),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταθερή βούληση να 
προωθήσει την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής προσχώρηση της Κροατίας αποτελεί κλειδί 
προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την υπόλοιπη 
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και ότι, κατά συνέπεια, η προοπτική της προσχώρησης 
στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό πολιτικό κίνητρο για πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία εξακολούθησε να επιτελεί πρόοδο σε όλους σχεδόν 
τους τομείς, παρά την εννεάμηνη καθήλωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την 
παγκόσμια οικονομική κρίση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεπέρασαν το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εξαιτίας της μεθοριακής διαφοράς με τη Σλοβενία και ότι έτσι δεν 
κατορθώθηκε να τηρηθεί ο ενδεικτικός χάρτης πορείας της Επιτροπής για ολοκλήρωση 
των τεχνικών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2009,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2009 ανάμεσα 
στους πρωθυπουργούς της Σλοβενίας και της Κροατίας σχετικά με τις διαδικασίες 
επίλυσης της διμερούς μεθοριακής διαφοράς έδωσε την ώθηση για να ανοίξουν όλα τα 
απομένοντα κεφάλαια και να προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία διαιτησίας μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας, που 
υπογράφηκε με παρουσία της Προεδρίας της ΕΕ στις 4 Νοεμβρίου 2009, έβαλε τις βάσεις 
για την πλήρη επίλυση της μεθοριακής διαφοράς τους σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_T6(2009)0133.
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μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης από τα κοινοβούλια των δύο εμπλεκόμενων 
χωρών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία μπορούν να ολοκληρωθούν 
έως τα μέσα του 2010, με την προϋπόθεση ότι η Κροατία θα εντείνει τις προσπάθειές της, 
μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη δημόσια διοίκηση, συνεχίζοντας αποφασιστικότερα τη 
μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, καταπολεμώντας σθεναρά τη διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της επιστροφής των προσφύγων 
και επιτρέποντας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) 
να αποκτήσει πρόσβαση στα έγγραφα που χρειάζονται για τις δίκες των εγκλημάτων 
πολέμου,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουλίου 2009 διορίστηκε νέος πρωθυπουργός, ο οποίος 
είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την προσήλωση της Κροατίας στην προσχώρηση 
στην ΕΕ και στο σχετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και 
της διαφθοράς· ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο αρμόδιος για την οικονομική 
πολιτική υπέβαλε την παραίτησή του· ότι επιπροσθέτως άρθηκε η ασυλία του πρώην 
υπουργού Άμυνας, σαν ένδειξη της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να επιληφθεί με 
διαφανή τρόπο όλων των καταγγελιών για διαφθορά,

Γενικές παρατηρήσεις

1. συγχαίρει την Κροατία για τη συνεχιζόμενη πρόοδο την οποία επιτελεί όσον αφορά την 
εκπλήρωση των κριτηρίων για την προσχώρηση στην Ένωση καθώς και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτήν· σημειώνει τις συντονισμένες 
προσπάθειες της Κροατίας να θεσπίσει την αναγκαία νομοθεσία, να ενσωματώσει το 
κοινοτικό κεκτημένο και να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις·

2. έχει εμπιστοσύνη ότι η Κροατία θα αντιμετωπίσει και θα υπερνικήσει τις σημαντικές 
προκλήσεις που απομένουν όσον αφορά τις συγκριτικές αξιολογήσεις που προβλέπονται 
στα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τη Δικαιοσύνη και τη δημόσια 
διοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την 
προάσπιση των μειονοτικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των 
προσφύγων, τη συνέχιση των δικών για τα εγκλήματα πολέμου, καθώς και την πρόσβαση 
του ICTY στα έγγραφα· θεωρεί ότι η Κροατία πρέπει επίσης να καταβάλει σημαντικές 
περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των ναυπηγείων·

3. παρά την ευρεία υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων προς την προσχώρηση στην ΕΕ, 
ανησυχεί για το γεγονός ότι μειώνεται η υποστήριξη του κοινού προς τη συμμετοχή στην 
ΕΕ· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Κροάτες δεν είναι ενθουσιώδεις 
απέναντι στην ΕΕ, καθώς μόνο ένα τρίτο του πληθυσμού θεωρεί επωφελή την 
προσχώρηση στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών να
δρομολογήσουν πιο ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΕ και τις 
συνέπειες της προσχώρησης στην Ένωση·
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Πολιτικά κριτήρια

4. χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος 
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης για την περίοδο 2008-2011 και τη συνέχιση των 
προσπαθειών με στήριξη σε σαφή κυβερνητική βούληση·

5. υπογραμμίζει ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στις διοικητικές 
διαδικασίες καθώς και στις διευθυντικές και διαχειριστικές ικανότητες των σχετικών 
φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη πολιτική έμφαση στην ενίσχυση της 
δημόσιας διοίκησης· σημειώνει ότι η διαδικασία αποπολιτικοποίησης της δημόσιας 
διοίκησης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι το νομικό πλαίσιο για τη 
συγκρότηση μιας ικανής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί· επισημαίνει ότι χρειάζεται ένα νέο σύστημα αμοιβών καθώς και 
περισσότερη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων από το επίπεδο των ιθυνόντων 
στο επίπεδο του υπηρεσιακού μηχανισμού·

6. σημειώνει ότι, παρά την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και παρά τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση αυτή, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη και οι 
διοικητικές ικανότητες των κρατικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας 
και των αρμόδιων για την επιβολή του νόμου αρχών, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς· 
προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα διαφθοράς, στα οποία 
ενέχονται σχεδόν όλα τα τμήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και της διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός πλέγματος μηχανισμών που δρουν κυρίως στους τομείς της 
περίθαλψης, της Δικαιοσύνης, της τοπικής διακυβέρνησης και των επιχειρήσεων·
ανησυχεί όλως ιδιαιτέρως για τα κρούσματα αθέμιτου πολιτικού επηρεασμού των 
δικαστικών αρχών· σημειώνει με ικανοποίηση την εντατικοποίηση των προσπαθειών του 
πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες 
επιχειρήσεις, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα όσον αφορά την 
προώθηση μιας νοοτροπίας πολιτικής λογοδοσίας για τη διαφθορά στην οποία ενέχονται 
πολιτικοί·

7. επικροτεί τις σημαντικές νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον 
τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και σημειώνει με ικανοποίηση 
τα νέα μέτρα κατά των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία ενισχύουν τη συνεργασία 
ανάμεσα στις αρμόδιες για την ασφάλεια αρχές· επικροτεί ιδιαίτερα την πολύ καλή 
συνεργασία με τις βοσνιακές και σερβικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή του 
νόμου·

8. εκφράζει ικανοποίηση για τις δράσεις νομοθετικής παρέμβασης και θεσμικής 
συγκρότησης στον κρίσιμο τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης και επικροτεί τη 
συνεχιζόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του δικαστικού 
συστήματος καθώς και τη μείωση του όγκου των καθυστερούμενων υποθέσεων·

9. επισημαίνει ωστόσο ότι, παρά τη συντελεσθείσα πρόοδο, χρειάζονται αποφασιστικότερα
μέτρα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να μοχθεί υπό 
την πίεση, μεταξύ άλλων, του μεγάλου όγκου των καθυστερούμενων υποθέσεων και της 
υπερβολικής διάρκειας της δικαστικής διαδικασίας· επισημαίνει ότι μένουν να γίνουν 
πολλά όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τη δημιουργία 
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διαφανέστερης διαδικασίας επιλογής των δικαστών και εισαγγελέων και μια 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων· θεωρεί ότι χρειάζονται 
περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ώστε να 
αποφευχθεί επίσης η υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία της 
Δικαιοσύνης και στο κράτος δικαίου· υποστηρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του 
υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες επιδιώκεται να βελτιωθούν οι διαδικασίες 
διορισμού, επιλογής και προαγωγής των δικαστών βάσει προσόντων και ικανοτήτων·

10. σημειώνει τη δήλωση στην οποία προέβη ο εισαγγελέας του ICTY ενώπιον του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 4 Ιουνίου 2009, όπου αναφερόταν ότι το ICTY 
εξακολουθούσε να έχει επαρκή συνδρομή από την κροατική εισαγγελία αλλά η πρόοδος 
περιοριζόταν στην έρευνα για τα ελλείποντα καίρια στρατιωτικά έγγραφα σχετικά με την 
Επιχείρηση Καταιγίδα· προτρέπει και πάλι την κυβέρνηση της Κροατίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για γρήγορο εντοπισμό και διαβίβαση αυτών των κρίσιμων εγγράφων 
στο ICTY, και σημειώνει με ικανοποίηση τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας, που 
απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και είναι επιφορτισμένη με τις έρευνες 
αυτές· υποστηρίζει την κροατική πρωτοβουλία για τη συμμετοχή μιας τρίτης πλευράς στις 
δραστηριότητες αυτής της ειδικής ομάδας εργασίας·

11. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία συνεχίζει να εμφανίζει βελτίωση όσον αφορά 
την ισορροπημένη και δίκαιη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και ότι κατά τη διάρκεια 
του έτους υπήρξαν αρκετές απαγγελίες κατηγορίας και δίκες Κροατών για εγκλήματα 
πολέμου· επικροτεί τις οδηγίες που εξέδωσε ο ανώτατος εισαγγελέας προς όλες τις 
υπηρεσίες σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου, οδηγίες που αποσκοπούσαν στην 
εξασφάλιση ομοιόμορφης αντιμετώπισης ασχέτως εθνικής καταγωγής του υπόπτου· 
σημειώνει ωστόσο ότι κατά τη διάρκεια του έτους πολλοί από τους κατηγορούμενους για 
εγκλήματα πολέμου δικάστηκαν ερήμην και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, 
μεταξύ άλλων για τη διεξαγωγή της δίκης σε ορισμένες ατομικές περιπτώσεις·

12. σημειώνει ότι η απόδοση περιουσιών που κατασχέθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, 
αλλά αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της 
επιστροφής κατεχόμενων ιδιωτικών περιουσιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ιδίως 
όσον αφορά τις κατεχόμενες γεωργικές γαίες·

13. εκφράζει ικανοποίηση για την κατάσταση στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου, αλλά 
σημειώνει επίσης ότι εξακολουθούν να ασκούνται στα μέσα ενημέρωσης ορισμένες 
πολιτικές και εμπορικές επιρροές· προτρέπει τις κροατικές αρχές να λάβουν 
αποφασιστικά μέτρα ενάντια στις απειλές προς δημοσιογράφους που καλύπτουν 
εγκλήματα πολέμου, τη διαφθορά και τα κρούσματα οργανωμένου εγκλήματος, καθώς 
σημειώθηκαν περιπτώσεις εκφοβισμού δημοσιογράφων·

14. εκφράζει ικανοποίηση για τη μείωση της συχνότητας και σοβαρότητας των βίαιων 
επεισοδίων εις βάρος εθνοτικών Σέρβων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και για τη 
βελτίωση των σχετικών αστυνομικών ερευνών· επικροτεί το γεγονός ότι οι επικείμενες 
αλλαγές του συντάγματος αναμένεται να αναγνωρίζουν όλες τις μειονοτικές ομάδες στην 
Κροατία και ότι έχουν βελτιωθεί τα μειονοτικά δικαιώματα στον τομέα της εκπαίδευσης·
σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόοδο που συντελέσθηκε όσον αφορά την 
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προσανατολισμένη στην κοινωνική ένταξη εκπαίδευση των Ρομά· καλεί ωστόσο τις 
κροατικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων εις βάρος των Ρομά και των εθνοτικών Σέρβων, ιδίως όσον αφορά το 
δικαστικό σύστημα, την πρόσβαση στην απασχόληση και τη στέγαση· θεωρεί ότι η 
Κροατία πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω ένα πνεύμα ανεκτικότητας και να λάβει 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται
απειλές ή πράξεις εκφοβισμού·

15. αναγνωρίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων, 
αλλά σημειώνει ότι οι πρόσφυγες που επιστρέφουν στη χώρα ως πολίτες άλλης πρώην 
γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας και όχι ως κροάτες πολίτες εξακολουθούν να συναντούν 
δυσκολίες στην απόκτηση άδειας μόνιμης κατοικίας· επισημαίνει ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει σημαντικός αριθμός εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και καλεί τις αρχές να 
υιοθετήσουν συνεπέστερη προσέγγιση ως προς τους μειονοτικούς εσωτερικά 
εκτοπισμένους και τις αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια χρήσης και μισθωτικών 
δικαιωμάτων· επικροτεί ωστόσο τις επικείμενες συνταγματικές αλλαγές με τις οποίες θα 
διευκολύνεται η έκδοση·

16. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά τους 
αναπήρους, ιδίως με την κάλυψη των υπαρχόντων κενών σε επίπεδο νομοθεσίας, χάραξης 
πολιτικής και παροχής υπηρεσιών προς τους αναπήρους, και πρωτίστως προς τους 
πάσχοντες από διανοητικές αναπηρίες·

Οικονομικά κριτήρια

17. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία ανακάμπτει βαθμιαία από την οικονομική κρίση 
και ότι η οικονομική της εικόνα είναι σχετικά θετική, παρά την αυξανόμενη ανεργία·
σημειώνει ότι έχει διαφυλαχθεί η μακροοικονομική σταθερότητα, ότι τώρα προβλέπεται 
μικρότερο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ότι έχουν μειωθεί οι 
εξωτερικές ανισορροπίες και ότι ο τραπεζικός τομέας παρέμεινε υγιής· σημειώνει επίσης 
ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ έχει συμβάλει στη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την κροατική οικονομία και έχει παράσχει ένα σημείο 
πρόσδεσης για τις οικονομικές πολιτικές κατά την πρόσφατη ταραχώδη περίοδο·

18. καλεί ωστόσο την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες 
της οικονομίας, οι οποίες απαιτούν βαθύτερες και ταχύτερες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· προτρέπει το κράτος 
να περιορίσει τον εκτεταμένο αναδιανεμητικό του ρόλο και να μειώσει ακόμη 
περισσότερο την παρέμβασή του στην οικονομία, να τονώσει την απασχόληση 
αναζωογονώντας την κάπως δύσκαμπτη αγορά εργασίας, να άρει τους διοικητικούς 
φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και να περικόψει την επιχορήγηση 
ζημιογόνων βιομηχανιών·

Ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ

19. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία έχει βελτιώσει την ικανότητά της να αναλάβει 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ, εμφανίζοντας επαρκή βαθμό 
ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο στους περισσότερους τομείς· ενθαρρύνει 
ωστόσο τις κροατικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές δομές και τις 
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θεσμικές ικανότητες που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη εφαρμογή του κεκτημένου, 
ούτως ώστε η χώρα να είναι σε θέση μετά την προσχώρηση να μεγιστοποιήσει τα οφέλη 
από τη συμμετοχή στην ΕΕ·

20. ενθαρρύνει την Κροατία να προχωρήσει στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης, να 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων στον 
τομέα του τουρισμού, να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση σε ευαίσθητους τομείς όπως η 
γεωργία, και να προωθήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις υποδομές σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

21. σημειώνει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον εκπλειστηριασμό 
των προβληματικών ναυπηγείων, ενώ καλεί ταυτόχρονα τις κροατικές αρχές να 
συνεχίσουν να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της 
αναδιάρθρωσης του ναυπηγικού τομέα·

22. θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των κρατικών 
προμηθειών, με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο συνεκτική και συντονισμένη η 
πολιτική κρατικών προμηθειών· προτρέπει εντούτοις τις κροατικές αρχές να ενισχύσουν 
περαιτέρω τις ικανότητες των εμπλεκόμενων οργανισμών, ώστε να εφαρμόζεται 
αποτελεσματικότερα και διαφανέστερα η νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών και να 
μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, δεδομένου 
ότι οι διαδικασίες κρατικών προμηθειών παραμένουν πρωτεύουσα πηγή διαφθοράς· καλεί 
τις κροατικές αρχές να λάβουν μέτρα για να βελτιωθεί ο έλεγχος της κατάρτισης και της 
πραγματικής εκτέλεσης των συμβάσεων·

23. σημειώνει με ικανοποίηση την αξιόλογη συνολικά πρόοδο που έχει συντελεσθεί στον 
τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία που διέπει τον 
εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση 
του νομικού πλαισίου για την ανεξαρτησία του κροατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
επισημαίνει ότι η διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών έχει κρίσιμη σημασία για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι διευκολύνει τον έλεγχο επί των δημόσιων αρχών και αυτό, με 
τη σειρά του, έχει θετικό αντίκτυπο στην υπευθυνότητά τους έναντι των πολιτών·

24. χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την υλοποίηση των συνιστωσών του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), οι οποίες προετοιμάζουν τη χώρα να 
διαχειριστεί τα διαρθρωτικά ταμεία· καλεί ωστόσο τις κροατικές αρχές να αυξήσουν 
σημαντικά τις διοικητικές ικανότητες των υπαρχουσών δομών του ΜΠΒ, ώστε να 
καλυφθούν οι κανονιστικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις της πολιτικής της ΕΕ για τη 
συνοχή και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων, ιδίως μέσα από τον 
προγραμματισμό του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για τα διαρθρωτικά ταμεία·

25. εκφράζει ικανοποίηση για τα επιτεύγματα και την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στον 
τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, την κλιματική 
αλλαγή, τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης και τη διαχείριση κινδύνων· προτρέπει 
την Κροατία να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητές της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· 
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ζητά όχι μόνο την επίσημη μεταφορά αλλά και την κατάλληλη εφαρμογή του κεκτημένου 
της ΕΕ όσον αφορά την προστασία της φύσης και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

26. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή, με 
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού
καθώς και της ενεργειακής απόδοσης, και να θεσπιστεί νομοθεσία που να διευκολύνει την 
ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Περιφερειακή συνεργασία

27. ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειες για να επιτύχει και να διατηρήσει 
σχέσεις καλής γειτονίας, για να παραμείνει σημαντική και ενεργός προασπίστρια της 
περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και για να παίξει θετικό ρόλο στην 
περιοχή· προτρέπει ωστόσο την κροατική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των γειτονικών 
χωρών να εντατικοποιήσουν τον διάλογό τους με στόχο την εξεύρεση οριστικών λύσεων 
σε ορισμένα εκκρεμή διμερή ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τη χάραξη των συνόρων, τους 
αγνοουμένους, την επιστροφή περιουσιών, τους πρόσφυγες, καθώς και την έκδοση 
πολιτών για υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

28. υπενθυμίζει τη συμφωνία των πρωθυπουργών της Σλοβενίας και της Κροατίας να 
προσφύγουν σε διαιτησία για την επίλυση της μεθοριακής διαφοράς των δύο χωρών· 
χαιρετίζει την υποστήριξη του κροατικού κοινοβουλίου προς τη συμφωνία και ελπίζει ότι 
θα υπάρξει ευρεία υποστήριξη για την κύρωση της συμφωνίας από τα κοινοβούλια και 
των δύο εμπλεκόμενων χωρών· ζητά εν προκειμένω από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο μελών του διαιτητικού δικαστηρίου, στον οποίο να περιλαμβάνονται μόνο 
επαγγελματίες υψηλών προσόντων με νομική παιδεία και, κατά το δυνατόν, πείρα σε 
διαιτησίες·

29. υπογραμμίζει την ανάγκη, σύμφωνα με μια βασική προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης 
για την προσχώρηση, να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυση όλων των εκκρεμών 
μεθοριακών ζητημάτων με γειτονικές χώρες· επικροτεί εν προκειμένω την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, καθώς και την πρωτοβουλία της 
Κροατίας να προσκαλέσει τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για διμερείς συνομιλίες 
σχετικά με τη χάραξη των συνόρων·

°

° °

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Κροατίας.


