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Europaparlamentets resolution om Kroatiens framstegsrapport 2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets beslut av den 3 oktober 2005 om att inleda 
anslutningsförhandlingar med Kroatien,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2009 om rapporten om Kroatiens 
framsteg 20081,

– med beaktande av rapporten om Kroatiens framsteg 2009 som kommissionen 
offentliggjorde den 14 oktober 2009 (SEK(2009)1333),

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det nyvalda Europaparlamentet har förbundit sig att främja Kroatiens anslutning till 
Europeiska unionen.

B. Kroatiens framgångsrika anslutning spelar en nyckelroll när det gäller att bana väg för 
resten av västra Balkan att delta i den europeiska integrationsprocessen, och utsikterna till 
EU-medlemskap utgör därför en stark drivkraft för politiska och ekonomiska reformer och 
för åtgärder för att främja fred och stabilitet.

C. Kroatien har fortsatt att göra framsteg inom nästan alla områden, trots det nio månader 
långa dödläget i anslutningsförhandlingarna och den globala ekonomiska krisen.

D. Anslutningsförhandlingarna har försenats på grund av gränstvisten med Slovenien, och 
kommissionens vägledande färdplan för att slutföra de tekniska förhandlingarna före 
utgången av 2009 har därför inte kunnat hållas.

E. Den överenskommelse som Sloveniens och Kroatiens premiärministrar ingick den 
11 september 2009 om ett tillvägagångssätt för att lösa den bilaterala gränstvisten innebar 
en nystart så att alla kvarstående kapitel kunde öppnas och att anslutningsförhandlingarna 
snabbt kunde gå vidare.

F. Den medlingsöverenskommelse mellan Slovenien och Kroatien som undertecknades i 
EU–ordförandeskapets närvaro den 4 november 2009 erbjuder en utgångspunkt för 
länderna att i ett klimat av ömsesidigt förtroende ingå en fullständig lösning på 
gränstvisten dem emellan så snart deras respektive parlament avslutat 
ratificeringsförfarandet.

G. Anslutningsförhandlingarna skulle kunna avslutas före mitten av 2010 förutsatt att 
Kroatien ökar sina ansträngningar, bland annat genom att stärka den offentliga 
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förvaltningen, fortsätta reformen av rättsväsendet med större beslutsamhet, med kraft 
bekämpa korruption och organiserad brottslighet, garantera ett hållbart återvändande för 
flyktingar och tillåta att Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien 
(ICTY) får tillgång till de handlingar som den begärt och som ska användas i 
krigsförbrytarrättegångar.

H. Landets nya premiärminister som tillträdde den 7 juli 2009 är fast besluten att fullfölja 
såväl Kroatiens åtagande att ansluta sig till EU som det reformprogram som följer av 
detta, inbegripet ekonomiska reformer och åtgärder för att bekämpa organiserad 
brottslighet och korruption. Biträdande premiärministern med ansvar för den ekonomiska 
politiken har avgått. Vidare har den immunitet som den förre försvarsministern åtnjutit 
lyfts som ett tecken på regeringens politiska åtagande att bemöta alla anklagelser om 
korruption på ett sätt som inbjuder till full insyn.

Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet berömmer Kroatien för dess fortsatta framsteg när det gäller att 
uppfylla kriterierna för anslutning till EU och de skyldigheter som ett medlemskap 
medför. Parlamentet noterar den kraftansträngning som Kroatien har gjort för att anta 
nödvändig lagstiftning, införliva gemenskapens regelverk och genomföra reformer.

2. Europaparlamentet är övertygat om att Kroatien kommer att anta och bemästra de 
avsevärda utmaningar som återstår beträffande de riktmärken som anges i de återstående 
förhandlingskapitlen. Parlamentet påpekar att Kroatien måste fullfölja det påbörjade 
reformarbetet, särskilt i fråga om rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, kampen 
mot korruption och organiserad brottslighet, främjandet av minoritetsrättigheter inbegripet 
flyktingars rätt att återvända, genomförandet av krigsförbrytarrättegångar samt åtgärder 
för att säkra ICTY:s tillgång till handlingar. Parlamentet anser att Kroatien dessutom 
måste göra väsentligt större ansträngningar för att slutföra den inledda omstruktureringen 
av landets skeppsvarv.

3. Även om EU-anslutningen finner brett stöd bland de politiska partierna oroas 
Europaparlamentet av det faktum att allmänhetens stöd för EU-medlemskap är avtagande. 
Av opinionsundersökningar att döma är den kroatiska allmänhetens begeistring för EU 
fortfarande begränsad och endast en tredjedel av landets befolkning ser EU-anslutningen 
som fördelaktig. Parlamentet uppmanar de kroatiska myndigheterna och det civila 
samhället att inleda mer offentliga diskussioner om EU-medlemskapet och anslutningens 
följder.

Politiska kriterier

4. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av 
reformprogrammet för den offentliga förvaltningen för perioden 2008–2011,och i strävan 
att fullfölja detta på ett sätt som klart och tydligt ger uttryck för regeringens åtagande.

5. Samtidigt poängterar dock Europaparlament att de administrativa förfarandena fortfarande 
uppvisar allvariga brister och att dessa även undergräver de berörda institutionernas 
driftsmässiga och administrativa kapacitet. Parlamentet anser att politiska beslutsfattare 
över lag bör ägna mer uppmärksamhet åt att stärka den offentliga förvaltningen. 
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Parlamentet konstaterar att arbetet med att avpolitisera den offentliga förvaltningen 
fortfarande är i ett tidigt skede och att det återstår att fastställa den rättsliga ram som krävs 
för att skapa en professionell och effektiv offentlig förvaltning. Parlamentet påpekar att ett 
nytt lönesystem måste införas och att förvaltningschefer i högre grad måste kunna
delegera beslutsbefogenheter i enskilda ärenden till de tjänstemän som handlägger dem.

6. Europaparlamentet konstaterar att trots att det finns en politisk vilja att bekämpa 
korruption på alla nivåer, och trots att lagstiftning har införts i detta syfte, är korruptionen 
fortfarande utbredd och de statliga myndigheternas – inbegripet polisens och de 
rättsvårdande myndigheternas – administrativa kapacitet härvidlag fortfarande otillräcklig. 
Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att ta sig an korruptionsfallen eftersom 
dessa berör samhället, ekonomin och myndighetssfären i nästan alla dess delar, bland 
vilka kan nämnas ett nätverk av institutioner verksamma främst inom hälsovårdssektorn, 
rättsväsendet, de lokala förvaltningarna och det privata näringslivet. Parlamentet oroas 
särskilt av de fall som gäller otillbörligt politiskt inflytande över rättsväsendet. 
Parlamentet noterar med tillfredsställelse att premiärministern och regeringen har förstärkt 
sina ansträngningar att bekämpa korruption inom statliga företag men anser att mer måste 
göras för att främja en politisk ansvarighetskultur när det gäller korruption bland politiker.

7. Europaparlamentet välkomnar de väsentliga ändringar som gjorts i lagstiftningsmässigt 
och institutionellt hänseende för att bekämpa organiserad brottslighet, och välkomnar de 
nya maffiabekämpningsåtgärderna som stärker samarbetet mellan de olika myndigheter 
som ansvarar för säkerheten. Parlamentet är särskilt tillfreds med det utomordentligt goda 
samarbetet med de bosniska och serbiska brottsbekämpande myndigheterna.

8. Europaparlamentet är tillfreds med de lagstiftningsmässiga och institutionsbyggande 
åtgärder som vidtagits som ett led i den utomordentligt viktiga reformen av rättsväsendet, 
och noterar med tillfredsställelse de förbättringar och den ökande insyn som åstadkommits 
inom rättsförvaltningen, liksom den minskande mängden eftersläpande rättsmål.

9. Parlamentet påpekar dock att trots de framsteg som gjorts måste än mer resoluta steg tas 
för att genomföra reformen av rättsväsendet som bl.a. fortsatt hämmas av den stora 
mängden eftersläpande rättsmål och de överdrivet långa domstolsförhandlingarna. 
Parlamentet påpekar att mycket återstår att göra för att stärka rättsväsendets oberoende, 
införa ett öppet urvalsförfarande för domare och åklagare samt se till att 
domstolsavgöranden verkställs på ett mer effektivt sätt. Parlamentet anser att ytterligare 
ansträngningar måste göras för att möta dessa utmaningar, även i syfte att förhindra att 
allmänhetens förtroende för hur rättsväsendet fungerar – och för rättssäkerheten –
undergrävs. Parlamentet stöder justitieministeriets lagstiftningsinitiativ för att förbättra 
förfarandena för nomineringen, utnämningen och befordran av domare genom att 
fastställa kriterierna för kvalifikationer och meriter.

10. Europaparlamentet har tagit del av det uttalande som ICTY:s åklagare gjorde inför FN:s 
säkerhetsråd den 4 juni 2009, i vilket han angav att ICTY fortsätter att motta adekvat stöd 
från det kroatiska åklagarämbetet men att endast begränsade framsteg har gjorts i 
utredningen om de saknade viktiga militära handlingarna om ”Operation Storm”. 
Parlamentet uppmanar återigen den kroatiska regeringen att påskynda sina ansträngningar 
att finna och överlämna dessa viktiga handlingar till krigsförbrytartribunalen, och 
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konstaterar med tillfredsställelse att en särskild arbetsgrupp bestående av oberoende 
experter har inrättats för att bedriva dessa undersökningar. Parlamentet stöder det 
kroatiska initiativet att låta en tredje part ingå i denna särskilda arbetsgrupp.

11. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att Kroatien fortsätter att göra 
framsteg när det gäller att lagföra krigsförbrytelser på ett balanserat och rättvist sätt, och 
att man under det gångna året har väckt åtal och inlett rättegångar mot ett antal kroater 
som står anklagade för krigsförbrytelser. Parlamentet välkomnar de anvisningar 
beträffande krigsförbrytelser som den kroatiska chefsåklagaren utfärdat till samtliga 
instanser för att säkerställa att man oavsett den misstänkta personens nationella ursprung 
följer en enhetlig praxis. Parlament konstaterar dock att många av de som stod åtalade för 
krigsförbrytelser under året har dömts i sin frånvaro, och att vissa farhågor kvarstår, 
exempelvis i fråga om hur rättegångarna genomfördes i enskilda fall.

12. Europaparlamentet konstaterar att frågan om återlämnande av egendom som 
konfiskerades under andra världskriget och under kommunistregimen återstår att lösa, 
samtidigt som man erkänner de framsteg som gjorts när det gäller att återlämna 
privategendomar, och särskilt ockuperad jordbruksmark, till deras rättmätiga ägare.

13. Europaparlamentet är tillfreds med situationen för pressfriheten men noterar samtidigt att 
politiska och kommersiella intressen fortsätter att utöva ett visst inflytande över medierna.  
Parlamentet uppmanar de kroatiska myndigheterna att med kraft bemöta de hot som 
riktats mot journalister som bevakar krigsförbrytelser, korruption och organiserad 
brottslighet, inte minst med tanke på de försök som gjorts för att skrämma journalister. 

14. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att angreppen mot serber har avtagit i 
nästan hela landet, både i fråga om antal och grad av våld, och att polisens utredningar har 
förbättrats härvidlag. Parlamentet välkomnar att de aviserade ändringarna i grundlagen 
förväntas innebära ett erkännande av Kroatiens samtliga minoritetsgrupper och att 
minoriteternas rättigheter på utbildningsområdet har förbättrats. Parlamentet noterar med 
särskild tillfredsställelse de framsteg som gjorts för att integrera romer i 
utbildningssystemet. Parlamentet uppmanar dock de kroatiska myndigheterna att fortsätta 
sina ansträngningar att bekämpa diskrimineringen av romer och serber, i synnerhet där det 
förekommer inom rättsväsendet och när det gäller tillgång till sysselsättning och bostäder. 
Parlamentet anser att Kroatien behöver göra mer för att främja en anda av tolerans och att 
vidta lämpliga åtgärder för att skydda dem som fortfarande riskerar att utsättas för hot 
eller trakasserier.

15. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts för att underlätta för flyktingar att 
återvända men konstaterar att flyktingar som återvänder som medborgare i en annan f.d. 
jugoslavisk republik, och inte som kroater, fortsätter att möta hinder då de ansöker om 
permanent uppehållstillstånd. Parlamentet konstaterar att det fortfarande finns ett stort 
antal internflyktingar, och uppmanar myndigheterna att bemöta internflyktingar som 
tillhör minoritetsgrupper, liksom flyktingarnas ersättningskrav för förlorade besittnings-
och nyttjanderätter, på ett mer konsekvent sätt. Samtidigt vill parlamentet uttrycka sin 
tillfredsställelse med de ändringar som aviserats i grundlagen för att underlätta för 
utlämningar. 

16. Europaparlamentet uppmärksammar behovet att åtgärda de brister som gäller bemötandet 



PE430.293v01-00 6/8 RE\793021SV.doc

SV

av personer med funktionshinder, i första hand genom att täppa till de luckor som finns i 
lagstiftningen, beslutsfattandet och tillhandahållandet av tjänster för funktionshindrade 
personer, i synnerhet personer med psykiska funktionshinder.

Ekonomiska kriterier

17. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att Kroatien gradvist håller på att 
återhämta sig från den ekonomiska krisen och att landets ekonomiska utsikter, trots en 
växande arbetslöshet, är förhållandevis goda. Parlamentet konstaterar att den 
makroekonomiska stabiliteten inte har rubbats, att prognoserna pekar på ett minskande 
underskott i bytesbalansen, att de externa obalanserna har minskat och att banksektorn 
fortfarande är sund. Parlamentet konstaterar vidare att utsikterna för EU-medlemskap har 
uppmuntrat investerare att inte tappa förtroendet för den kroatiska ekonomin och därtill 
har tjänat som grundbult för den ekonomiska politiken under den senaste tidens turbulens.

18. Europaparlamentet uppmanar dock regeringen att ta itu med den strukturella svaghet som 
behäftar landet ekonomi och som ställer krav på djupare och snabbare strukturella 
reformer såsom förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt. Parlamentet uppmanar 
regeringen att minska statens starka omfördelande roll och ytterligare begränsa statliga 
interventioner i ekonomin, främja sysselsättningen genom att blåsa nytt liv i den något 
förstelnade arbetsmarknaden och avskaffa såväl de administrativa hindren för företag som 
stödet till olönsamma delar av industrin.

Åtagande av ett EU-medlemskaps förpliktelser

19. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att Kroatien har förbättrat sin 
förmåga att uppfylla de förpliktelser som medlemskapet innebär och att man i de flesta 
sektorer i stor utsträckning har anpassat sin lagstiftning till EU:s regelverk.  Parlamentet 
uppmuntrar dock de kroatiska myndigheterna att ytterligare stärka de administrativa 
strukturer och den institutionella kapacitet som krävs för att genomföra regelverket på ett 
korrekt sätt, så att landet kan dra största möjliga nytta av EU-medlemskapet efter 
anslutningen.

20. Europaparlamentet uppmuntrar Kroatien att fortsätta med privatiseringen, slutföra det 
småskaliga privatiseringsprogrammet, även inom turistnäringen, fortsätta med 
omstruktureringen av känsliga områden som jordbruket samt främja deltagandet av det 
privata näringslivet i landets infrastruktur på såväl nationell som regional och lokal nivå.

21. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts, bland annat vad gäller 
anbudsförfarandet för utsatta skeppsvarv, samtidigt som det uppmanar de kroatiska 
myndigheterna att fortsätta de nödvändiga insatserna för att genomföra omstruktureringen 
av varvsindustrin.

22. Europaparlamentet är tillfreds med att man lyckats skapa den nödvändiga institutionella 
strukturen för offentliga upphandlingar, och därmed gjort det möjligt att bedriva en mer 
konsekvent och samordnad politik för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar dock 
de kroatiska myndigheterna att ytterligare stärka kapaciteten hos de upphandlande 
enheterna, dels för att säkra att de tillämpar lagstiftningen om offentlig upphandling på ett 
effektivt och öppet sätt, dels för att avsevärt minska risken för oegentligheter, inbegripet 
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bedrägerier, eftersom förfarandena för offentlig upphandling fortfarande i stor omfattning 
ger upphov till korruption.  Parlamentet uppmanar de kroatiska myndigheterna att vidta 
åtgärder för att förbättra granskningen av hur kontrakt utarbetas och genomförs. 

23. Parlamentet noterar med tillfredsställelse de framsteg som gjorts överlag när det gäller den 
finansiella kontrollen, särskilt vad gäller den lagstiftning som reglerar den interna 
finansiella kontrollen, samtidigt som det pekar på behovet av ytterligare framsteg i 
området för extern revision, bland annat genom åtgärder för att stärka den rättsliga ram 
som garanterar det statliga revisionsverkets oberoende. Parlamentet påpekar att för att 
bekämpa korruption och effektivisera de offentliga tjänsterna är det mycket viktigt att det 
råder insyn i de offentliga finanserna eftersom detta underlättar för kontrollen av de 
offentliga myndigheterna, vilket i sin tur skulle inverka positivt på graden av 
ansvarskyldighet som de visar medborgarna.

24. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjort för att genomföra de delar i 
föranslutningsinstrumentet som lägger grunden för landets förmåga att förvalta 
strukturfondsmedel. Samtidigt uppmanar parlamentet dock de kroatiska myndigheterna att 
avsevärt stärka den administrativa kapaciteten hos de strukturer som redan är knutna till 
föranslutningsinstrumentet, så att de uppfyller de rättsliga och praktiska krav som EU:s 
sammanhållningspolitik ställer och så att deras förmåga att tillgodogöra sig fondmedel – i 
första hand inom den nationella strategiska referensramen och genom de operationella 
programmen inom strukturfonderna – garanteras.

25. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med de resultat och det framsteg som 
uppnåtts på miljöområdet, särskilt i fråga om luftkvalitet, klimatförändringar, kontroll av 
föroreningar från industrin samt riskhantering. Parlamentet uppmanar Kroatien att stärka 
sin administrativa kapacitet härvidlag på nationell och lokal nivå. Parlamentet efterlyser 
inte bara ett formellt införlivande utan även en korrekt tillämpning av EU:s regelverk på 
områdena för naturskydd och vattenförvaltning.

26. Europaparlamentet pekar på behovet att främja investeringar i energiinfrastrukturen i syfte 
att diversifiera energiförsörjningen och förbättra energisäkerheten och 
energieffektiviteten, och att införa lagstiftning som underlättar för utvecklingen av 
marknaden för förnybara energikällor.

Regionalt samarbete

27. Europaparlamentet uppmanar Kroatien att fortsätta sina ansträngningar för att uppnå och 
bibehålla goda förbindelser med grannländerna, slå vakt om sin roll som en viktig och 
proaktiv motor för regionalt samarbete på alla nivåer och att spela en positiv roll i 
regionen. Samtidigt uppmanar parlamentet såväl den kroatiska regeringen som 
grannländernas regeringar att fördjupa sin dialog i syfte att finna bestående lösningar på 
en rad kvarstående bilaterala tvister, särskilt vad gäller gränsdragningar, saknade personer, 
återlämnande av egendom, flyktingar samt utlämning av medborgare som anklagas för 
krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. 

28. Europaparlamentet erinrar om den medlingsöverenskommelse som Sloveniens och 
Kroatiens premiärministrar har ingått för att finna en lösning på gränstvisten länderna 
emellan. Parlamentet välkomnar att det kroatiska parlamentets stöder denna 
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överenskommelse, och hoppas att dess ratificering vinner brett stöd i båda ländernas 
parlament. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att utarbeta en 
förteckning över medlemmarna i skiljedomstolen, vilka uteslutande bör bestå av högt 
kvalificerade jurister, helst med erfarenhet i förlikningsmål.

29. Europaparlamentet understryker, med hänvisning till en av nyckelprioriteringarna i 
anslutningspartnerskapet, att ytterligare ansträngningar måste göras för att lösa Kroatiens 
samtliga kvarstående gränstvister med grannländerna. Parlamentet välkomnar härvidlag de 
framsteg som gjorts i förhandlingarna med Montenegro liksom det kroatiska initiativet att 
inbjuda Serbien samt Bosnien och Hercegovina till bilaterala samtal om gränsdragningar.

°

° °

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till Kroatiens regering och parlament.


