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Euroopa Parlamendi resolutsioon Horvaatia 2009. aasta eduaruande kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogus 3. oktoobril 2005. aastal vastu võetud otsust alustada 
ühinemisläbirääkimisi Horvaatiaga;

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2009. aasta resolutsiooni Horvaatia 2008. aasta eduaruande 
kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobril 2009 avaldatud 2009. aasta eduaruannet Horvaatia 
kohta (SEK(2009)1333);

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et äsja valitud Euroopa Parlament on võtnud endale kohustuse edendada 
Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga; 

B. arvestades, et Horvaatia edukas ühinemine avab Euroopaga integreerumise tee ka 
ülejäänud Lääne-Balkani piirkonnale, ning arvestades, et seetõttu aitab väljavaade saada 
ELi liikmeks jõuliselt kaasa poliitilistele ja majanduslikele reformidele ning rahu ja 
stabiilsuse tugevdamisele; 

C. arvestades, et hoolimata üheksakuulisest seisakust ühinemisläbirääkimistes ja 
ülemaailmsest majanduskriisist on Horvaatia jätkanud edusamme peaaegu kõikides 
valdkondades;

D. arvestades, et ühinemisläbirääkimised jäid ajakavast maha piirivaidluse tõttu Sloveeniaga 
ning et komisjoni soovituslikku kava lõpetada tehnilised läbirääkimised 2009. aasta 
lõpuks ei suudetud täita;

E. arvestades, et 11. septembril 2009 saavutatud kokkulepe Sloveenia ja Horvaatia 
peaministrite vahel kahepoolse piirivaidluse lahendamise viiside kohta andis tõuke avada 
kõik järelejäänud peatükid ja liikuda ühinemisläbirääkimistes kiiresti edasi;

F. arvestades, et Sloveenia ja Horvaatia vaheline vahekohtu kasutamise kokkulepe, mis 
allkirjastati ELi eesistuja juuresolekul 4. novembril 2009, aitab pärast seda, kui nende 
kahe riigi parlamendid on kokkuleppe ratifitseerinud, piirivaidluse vastastikuse usalduse 
õhkkonnas täielikult lahendada;

G. arvestades, et läbirääkimised Horvaatiaga oleks võimalik lõpule viia 2010. aasta 
keskpaigaks, kui Horvaatia intensiivistab oma pingutusi, tugevdades muu hulgas avalikku 
haldust, reformides otsustavamalt kohtusüsteemi, võideldes jõuliselt korruptsiooni ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_T6(2009)0133.
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organiseeritud kuritegevuse vastu, tagades jätkuva pagulaste tagasipöördumise ning 
lubades endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelisele kriminaalkohtule juurdepääsu 
sõjakuritegude kohtumenetluste jaoks taotletud dokumentidele; 

H. arvestades, et 7. juulil 2009 nimetati ametisse uus peaminister, kes soovib kindlalt jätkata 
Horvaatia ühinemisprotsessi ELiga ja reformikava, sealhulgas majandusreformi ning 
võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu; arvestades, et 
majanduspoliitika eest vastutanud asepeaminister on tagasi astunud; arvestades ka, et 
endise kaitseministri puutumatus on ära võetud, mis on märk valitsuse poliitilisest tahtest 
tegelda läbipaistvalt kõigi korruptsioonisüüdistustega, 

Üldised tähelepanekud

1. tunnustab Horvaatiat jätkuvate edusammude eest liiduga ühinemise kriteeriumide ja 
liikmelisuse kohustuste täitmisel; märgib Horvaatia kooskõlastatud pingutusi vajalike 
õigusaktide vastuvõtmisel, ELi õigustiku ülevõtmisel ja reformide elluviimisel; 

2. on veendunud, et Horvaatia lahendab ja ületab veel eksisteerivad märkimisväärsed 
probleemid, mis on seotud läbirääkimispeatükkides nimetatud kriteeriumidega; märgib, et 
riik peab jätkama reformide elluviimist, eeskätt kohtusüsteemi ja avaliku halduse 
valdkonnas, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, vähemuste 
õiguste edendamisel, sealhulgas pagulaste tagasipöördumise küsimuses, sõjakurjategijate 
kohtu alla andmisel ning endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelisele kriminaalkohtule 
dokumentidele juurdepääsu lubamises; on seisukohal, et Horvaatia peab veel tegema 
olulisi pingutusi laevaehitustehaste ümberkorraldamise lõpuleviimiseks;

3. Tunneb muret, et avalikkuse toetus ELiga liitumisele on vähenemas, kuigi poliitilised 
parteid toetavad ELiga liitumist laialdaselt; märgib, et arvamusküsitluste tulemuste põhjal 
ei ole Horvaatia avalikkus EList innustunud ning et ainult üks kolmandik elanikkonnast 
arvab, et ELiga liitumine toob kasu; julgustab Horvaatia ametivõime ja 
kodanikuühiskonda algatama rohkem avalikke arutelusid ELi liikmelisuse ja liiduga 
liitumise tagajärgede üle;

Poliitilised kriteeriumid

4. tunneb heameelt avaliku halduse reformi programmi 2008–2011 rakendamisel saavutatud 
edu ja valitsuse selgel toetusel tehtud pingutuste üle;

5. rõhutab siiski, et haldusmenetlustes ning asjaomaste asutuste juhtimis- ja 
haldussuutlikkuses on veel suuri puudusi; on arvamusel, et avaliku teenistuse 
tugevdamisele tuleks pöörata rohkem poliitilist tähelepanu; märgib, et avaliku halduse 
depolitiseerimise protsess on veel algusjärgus ning et professionaalse ja tõhusa avaliku 
teenistuse õiguslik raamistik ei ole veel lõplikult valmis; märgib, et vaja on uut 
palgasüsteemi ning et otsuste tegemist tuleb juhtkonna tasandilt rohkem delegeerida 
avalike teenistujate tasandile; 

6. märgib, et kuigi on olemas poliitiline tahe võidelda korruptsiooni vastu kõikidel tasanditel 
ning õiguslik raamistik korruptsiooni vastu võitlemiseks, on korruptsioon ikkagi laialt 
levinud ning riigiasutuste (sealhulgas politsei ja õiguskaitseorganite) haldussuutlikkus on 
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jätkuvalt ebapiisav; nõuab tungivalt, et asjaomased asutused tegeleksid 
korruptsioonijuhtumitega, sest need hõlmavad peaaegu kõiki ühiskonnaelu ja 
majandusvaldkondi ning valitsusasutusi, eriti tervishoiu, kohtusüsteemi, kohalike 
omavalitsuste ja äri valdkonnas tegutsevaid asutusi; tunneb eriti muret kohtunikele 
avaldatud liigse poliitilise surve juhtumite pärast; märgib rahuloluga, et peaminister ja 
valitsus on suurendanud pingutusi riigiettevõtetes esineva korruptsiooni vastu 
võitlemiseks, kuid on arvamusel, et poliitikutega seotud korruptsiooni osas tuleb poliitilise 
vastutuse kultuuri edendamiseks veel palju ära teha;

7. tunneb heameelt organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks tehtud oluliste õiguslike 
ja institutsiooniliste muudatuste üle ning uute maffiavastaste meetmete üle, millega 
tugevdatakse turvalisuse eest vastutavate asutuste vahelist koostööd; on eriti rahul Bosnia 
ja Serbia õiguskaitseorganite väga hea koostööga;

8. tunneb heameelt kohtureformi valdkonnas võetud seadusandlike ja institutsioonide 
tugevdamise meetmete üle ning märgib rahuloluga suuremat tõhusust ja läbipaistvust 
kohtunikkonna hulgas ning kohtuasjade kuhjumise vähenemist;

9. märgib siiski, et saavutatud edust hoolimata tuleb võtta otsustavamaid meetmeid, et 
reformida kohtusüsteem, mis peale muude probleemide vaevleb kuhjunud kohtuasjade ja 
liigpikkade kohtumenetluste all; märgib, et kohtunike sõltumatuse tugevdamiseks, 
kohtunike ja prokuröride valimise läbipaistvamaks muutmiseks ja kohtuotsuste parema 
täitmise tagamiseks on veel vaja teha palju tööd; on seisukohal, et nende ülesannete 
lahendamiseks tuleb teha edasisi pingutusi, muu hulgas ka selleks, et ära hoida 
elanikkonna usalduse vähenemist kohtunike ja õigusriigi toimimise vastu; toetab 
justiitsministeeriumi õigusloomega seotud algatusi, mille eesmärk on parandada kohtunike 
ametisse nimetamist ning nende valimist ja edutamist kvalifikatsiooni ja teenete alusel;

10. võtab teadmiseks endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu prokuröri poolt 
ÜRO Julgeolekunõukogus 4. juunil 2009. aastal tehtud avalduse, milles märgiti, et 
kriminaalkohus saab Horvaatia riigiprokurörilt jätkuvalt piisavat abi, kuid et 
operatsiooniga Torm seotud tähtsate sõjaliste dokumentide puudumisega seotud uurimises 
ei ole suurt edu saavutatud; nõuab Horvaatia valitsuselt taas tungivalt suuremaid 
pingutusi, et need tähtsad dokumendid kiiresti leida ja kriminaalkohtule edastada, ning 
märgib rahuloluga, et selle uurimise läbiviimiseks on moodustatud sõltumatutest 
ekspertidest koosnev erirühm; toetab Horvaatia algatust kaasata erirühma töösse kolmas 
osapool;

11. tunneb heameelt, et tasakaalustatud ja õiglane kohtumõistmine sõjakuritegude üle 
Horvaatias on paranenud ning et aasta jooksul esitati süüdistus mitmele sõjakuritegudes 
kahtlustatavale horvaadile ja peeti vastavad kohtuprotsessid; tunneb heameelt riigi 
peaprokuröri poolt kõigile ametnikele edastatud sõjakuritegusid käsitlevate juhiste üle, 
mis näevad ette ühtse tava järgimist kahtlusaluse rahvusest olenemata; märgib siiski, et 
paljude kahtlusaluste üle mõisteti selle aasta jooksul sõjakuritegude eest kohut nende 
juuresolekuta ning et üksikjuhtumitel esineb menetluse läbiviimises probleeme;

12. märgib, et Teise maailmasõja ja kommunistliku korra ajal natsionaliseeritud vara 
tagastamine on ikka veel probleem, kuid tõdeb, et okupeeritud eraomandi tagastamises 
õigusjärgsetele omanikele on tehtud edusamme, eeskätt natsionaliseeritud 
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põllumajandusmaa osas;

13. on rahul ajakirjandusvabaduse olukorraga, kuid märgib, et teatava poliitilise ja 
majandusliku surve avaldamine ajakirjandusele on jätkunud; nõuab tungivalt, et Horvaatia 
ametivõimud võtaksid otsustavaid meetmeid seoses ähvardustega ajakirjanikele, kes 
kajastavad sõjakuritegusid, korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse juhtumeid, sest 
ajakirjanikke on hirmutatud;

14. tunneb heameelt, et etniliste serblaste vastaste vägivallajuhtumite sagedus ja raskusaste on 
vähenenud peaaegu kogu riigis ning et politseiuurimine on paranenud; tunneb heameelt 
asjaolu üle, et põhiseadusesse tehtavates muudatustes tunnustatakse Horvaatia kõiki 
vähemusrühmi ning et vähemuste õigused hariduse valdkonnas on suurenenud; märgib 
eriti suure heameelega romisid kaasavas hariduses saavutatud edu; kutsub Horvaatia 
ametivõime siiski üles jätkama võitlust romide ja etniliste serblaste diskrimineerimise 
vastu, eelkõige õiguskaitsesüsteemis ning seoses töö ja eluaseme kättesaadavusega; on 
seisukohal, et Horvaatial on vaja veelgi tugevdada sallivust ning võtta asjakohaseid 
meetmeid nende isikute kaitsmiseks, keda ikka veel võidakse ähvardada või hirmutada;

15. tunnustab pagulaste tagasipöördumise vallas saavutatud edu, kuid märgib, et pagulased, 
kes pöörduvad Horvaatiasse tagasi kui endise Jugoslaavia mingi teise vabariigi kodanikud, 
mitte aga kui Horvaatia kodanikud, kohtavad ikka veel takistusi alalise elamisloa 
saamisel; märgib, et riigi sees ümberasustatud isikute arv on veel ikka suur, ning palub 
ametivõime, et nad kasutaksid vähemuste hulka kuuluvate ja riigi sees ümberasustatud 
isikute ning kaotatud eluaseme- ja üüriõiguste hüvitamisnõuete suhtes järjekindlamat 
lähenemisviisi; tunneb siiski heameelt põhiseadusesse tehtavate väljaandmist hõlbustavate 
muudatuste üle;

16. juhib tähelepanu vajadusele lahendada puuetega isikutega seotud probleemid, eelkõige 
kaotada õigusaktides esinevad lüngad, töötada välja vastav poliitika ning parandada 
teenuste osutamist puuetega isikutele, eelkõige vaimse puudega isikutele; 

Majanduslikud kriteeriumid

17. märgib rahuloluga, et Horvaatia on majanduskriisist vähehaaval toibumas ning et riigi 
majanduslikud väljavaated on kasvavast tööpuudusest hoolimata suhteliselt positiivsed; 
märgib, et makromajanduslikku stabiilsust on suudetud säilitada, et praegu prognoositakse 
väiksemat jooksevkonto puudujääki, et välismajanduse maksebilansi tasakaalustamatus on 
vähenenud ning et pangandussektor on säilitanud oma tugevuse; märgib ka, et ELiga 
liitumise väljavaade on aidanud investorites säilitada usaldust Horvaatia majanduse vastu 
ning pakkunud hiljutisel rahutul ajal tuge majanduspoliitikale; 

18. kutsub Horvaatia valitsust siiski üles tegelema majanduses säilinud struktuursete 
puudustega, mille tõttu jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks on vaja sügavamaid ja 
kiiremaid struktuurireforme; nõuab tungivalt, et riik vähendaks oma tugevat ümberjaotaja 
rolli ja piiraks veelgi riigi sekkumist majandusse, edendaks tööhõivet, elustades 
mõnevõrra seiskunud tööturgu, kõrvaldaks haldustõkked ettevõtete teelt ja vähendaks 
toetusi kahjumiga töötavatele tööstusharudele;

ELi liikmelisusega kaasnevate kohustuste võtmine
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19. märgib rahuloluga, et Horvaatia on parandanud suutlikkust võtta ELi liikmelisusega 
seotud kohustusi ning on enamikus sektorites kohandanud suure osa oma õigusaktidest 
ühenduse õigustikuga; julgustab Horvaatia ametivõime siiski veelgi tugevdama ühenduse 
õigustiku nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikke haldusstruktuure ja institutsioonilist 
suutlikkust, et riik saaks ELi liikmelisusest pärast ühinemist võimalikult suurt kasu;

20. julgustab Horvaatiat jätkama erastamist, viima lõpule väikesemahulise erastamise 
programmi, sealhulgas turismisektoris, jätkama selliste tundlike sektorite nagu 
põllumajanduse ümberkorraldamist ning edendama erasektori osalemist infrastruktuuris 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

21. märgib edu, mis on saavutatud muu hulgas laevatehaste erastamise hankes, kuid kutsub 
Horvaatia ametivõime üles jätkama vajalikke pingutusi laevatehaste sektori 
ümberkorraldamise lõpuleviimiseks; 

22. tunneb rahulolu, et avalike hangete valdkonnas on loodud vajalik institutsiooniline 
struktuur, mis teeb avalike hangete poliitika haldamise palju sidusamaks ja 
koordineeritumaks; nõuab siiski tungivalt, et Horvaatia ametivõimud parandaksid veel 
hangetega tegelevate asutuste suutlikkust, et rakendada tõhusalt ja läbipaistvalt avalikke 
hankeid käsitlevaid õigusakte ning oluliselt vähendada eeskirjade eiramisi, sealhulgas 
pettust, sest avalikud hanked on peamine korruptsiooni allikas; kutsub Horvaatia 
ametivõime üles võtma meetmeid, et parandada kontrolli lepingute ettevalmistamise ja 
täitmise üle;

23. märgib rahuloluga finantskontrolli valdkonnas saavutatud edasiminekut, eelkõige 
sisefinantskontrolli käsitlevate õigusaktide vallas, kuid juhib tähelepanu vajadusele 
parandada välisauditit ning tugevdada selleks peale muu ka riigikontrolli sõltumatust 
tagavat õigusraamistikku; märgib, et korruptsioonivastases võitluses ja avalike teenuste 
tõhususe parandamisel omab suurt tähtsust riigi rahanduse läbipaistvus, sest see lihtsustab 
kontrolli riigiasutuste üle, mis omakorda tõstab riigiasutuste vastutust kodanike ees; 

24. tunneb heameelt edusammude üle ühinemiseelse rahastamisvahendi komponentide 
rakendamises, mis valmistab riiki ette struktuurifondide haldamiseks; palub Horvaatia 
ametivõimudel sellegipoolest oluliselt suurendada haldussuutlikkust ühinemiseelse 
rahastamisvahendi olemasolevates struktuurides, et täita ELi ühtekuuluvuspoliitika 
regulatiivsed ja toimimisnõuded ning tagada vahendite vastuvõtuvõime, eelkõige riikliku 
strateegilise raamistiku ja struktuurifondide rakenduskavade kavandamise kaudu;

25. on rahul keskkonna-alaste saavutuste ja edusammudega, eelkõige õhu kvaliteedi, 
kliimamuutuse, tööstussaaste kontrolli ja riskijuhtimise valdkonnas; nõuab tungivalt, et 
Horvaatia tugevdaks haldussuutlikkust riigi ja piirkondlikul tasandil; nõuab, et ELi 
õigustiku formaalse ülevõtmisega looduskaitse ja veemajanduse valdkonnas kaasneks ka 
selle nõuetekohane rakendamine;

26. juhib tähelepanu vajadusele edendada investeeringuid energia infrastruktuuri, et 
parandada energiavarustuse kindlust ja mitmekesisust ning energiakasutuse tõhusust ning 
kehtestada õigusaktid taastuvenergia turu arengu soodustamiseks;

Piirkondlik koostöö
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27. julgustab Horvaatiat jätkama pingutusi heanaaberlike suhete saavutamise ja säilitamise, 
kõikidel tasemetel tehtava piirkondliku koostöö aktiivse edendamise ning piirkonnas 
positiivse rolli omamise eesmärgil; nõuab siiski tungivalt, et Horvaatia valitsus ja 
naaberriikide valitsused intensiivistaksid omavahelist dialoogi, et leida konkreetsed 
lahendused paljudele veel lahendamata kahepoolsetele probleemidele, eeskätt nendele, 
mis on seotud piirimärkimise, kadunud isikute, vara tagastamise ja pagulastega ning 
kodanike väljaandmisega sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude puhul;

28. tuletab meelde Sloveenia ja Horvaatia peaministrite vahel piirivaidluse lahendamiseks 
sõlmitud kokkulepet vahekohtu kasutamise kohta; tunneb heameelt Horvaatia parlamendi 
toetuse üle sellele kokkuleppele ning loodab, et mõlema riigi parlamendid toetavad selle 
kokkuleppe ratifitseerimist laialdaselt; palub komisjonil sellega seoses koostada nimekiri 
vahekohtu liikmetest, kes kõik peaksid olema kõrgelt kvalifitseeritud juristid ja võimaluse 
korral vahekohtu liikme kogemusega; 

29. toonitab ühinemispartnerluse tähtsaimat küsimust silmas pidades vajadust suurendada 
pingutusi, et lahendada kõik Horvaatia veel lahendamata piiriküsimused naaberriikidega;
tunneb seetõttu heameelt Montenegroga peetud läbirääkimistel saavutatud edu üle ning 
Horvaatia algatuse üle kutsuda Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina piirimärgistamise 
küsimuses kahepoolsetele läbirääkimistele;

°

° °

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning Horvaatia valitsusele ja parlamendile.


