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Резолюция на Европейския парламент относно доклада от 2010 г. за напредъка на 
Хърватия

Европейският парламент,

– като взе предвид решението, прието от Съвета на 3 октомври 2005 г. относно 
започването на преговори за присъединяването на Хърватия,

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно доклада за 
напредъка на Хърватия за 2009 г.1,

– като взе предвид доклада от 2010 г. за напредъка на Хърватия, публикуван от 
Комисията на 9 ноември 2010 г. (SEC(2010)1326),

– като взе предвид препоръките на 11-ия съвместен парламентарен комитет ЕС-
Хърватия, приети на 29 март 2010 г. в Загреб,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският парламент продължава да бъде все така в пълна 
степен ангажиран с насърчаването на членството на Хърватия в Европейския съюз и 
е решен да спомогне за успешния завършек на процеса на присъединяването й,

Б. като има предвид, че преговорите за присъединяване на Хърватия напреднаха 
сериозно и навлязоха в крайната си фаза; като има предвид, че значителен цялостен 
напредък беше забелязан в частност при изпълнението на критериите, установени в 
главите от преговорите,

В. като има предвид, че преговорите за присъединяване на Хърватия могат да се 
приключат през първата половина на 2011 г., при условие че необходимите 
реформи продължат да се осъществяват с решителност чрез, по-специално, 
укрепване на публичната администрация и съдебната власт, продължаване на 
борбата срещу корупцията, гарантиране на устойчивостта на връщането на 
бежанците и пълно сътрудничество с Международния трибунал за бивша 
Югославия (МТБЮ), както и продължаването на процеса на приватизация и 
приемането на планове за преструктуране на корабостроителниците в затруднено 
положение,

Г. като има предвид, че усилията за реформи трябва да се поддържат и след 
приключването на преговорите за присъединяване, за да може страната и 
гражданите в пълна степен да се възползват от ползите на членството в ЕС,

Д. като има предвид, че перспективата за членство в ЕС е силен стимул за другите 
страни от района на Западните Балкани, поели по пътя на европейска интеграция, да 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0023.



RE\840638BG.doc 3/8 PE452.850v02-00

BG

осъществят необходимите политически, икономически и законодателни реформи и 
да укрепят мира, стабилността и съжителството в помирение в региона; като има 
предвид, че ЕС следва да засили регионалния подход на европейската перспектива,

Общи бележки

1. отправя похвала към Хърватия относно значителния напредък, постигнат при 
изпълнението на критериите, необходими за приключването на преговорите за 
присъединяване; изисква от Хърватия да продължи с решителност необходимите 
реформи, за да може да изпълни изходните критерии и да приключи преговорите; 
призовава Комисията да използва целия си капацитет за подкрепа на усилията на 
Хърватия да изпълни критериите;

2. категорично вярва, че бързото присъединяване на Хърватия носи със себе си както 
европейско, така и регионално измерение и ще насърчи допълнително останалите 
страни от Западните Балкани да започнат и изпълнят с решителност свързани с 
присъединяването реформи;

3. продължава да изпитва загриженост поради факта, че както показа последното 
проучване на "Евробарометър" мнозинството от гражданите на Хърватия считат, че 
членството на Хърватия в ЕС не би донесло ползи за страната; насърчава 
хърватските органи и гражданското общество да мобилизират, с помощта на 
Комисията, своите действия с цел хърватите да почувстват европейския проект като 
свой;

Политически критерии

4. приветства факта, че през юни 2010 г. преобладаващо мнозинство в парламента на 
Хърватия прие значителни изменения на конституцията, наложителни с оглед на 
присъединяването към ЕС; счита, че приетите изменения на конституцията ще 
бъдат предпоставка за приемането на оставащото законодателство;

5. подчертава, че въпреки че са предприети важни по-нататъшни мерки за укрепване 
на публичната администрация, в административните процедури продължават да се 
наблюдават сериозни слабости, а административният капацитет остава 
недостатъчен с оглед на сложността на реформата на публичната администрация; 
приканва хърватското правителство да предприеме мерки по отношение на 
значителните забавяния в процеса на децентрализация и чрез изработването и 
изпълнението на стратегия за децентрализация и чрез предприемането на по-
нататъшни мерки за деполитизирането на публичната администрация и по-
нататъшното засилване на нейния професионализъм и етика;

6. счита, че корупцията продължава да бъде широкоразпространена в Хърватия и 
включва почти всички сегменти на обществото, икономиката и управлението; 
приветства усилията на хърватското правителство, което заема категорична позиция 
срещу всички форми на корупция; изтъква, че правителството отдели специално 
внимание на правната и институционалната рамка на борбата срещу корупцията, 
включително разследвания, преследване и сътрудничество между агенции и в 
международен мащаб; отбелязва антикорупционните дела, които се разглеждат и 
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засягат високопоставени личности, включително двама бивши министри, 
високопоставени държавни служители и многобройни главни ръководители на 
държавни фирми; приветства създаването на специални отдели за борба срещу 
корупцията и организираната престъпност в четирите най-големи съдилища в 
страната, където съдиите подлежат на проверка и получават допълнително
обучение;

7. отбелязва,  че макар борбата срещу корупцията да продължава да бъде един от 
основните приоритети на правителството, малко случаи на корупция са достигнали 
съдилищата, като повечето остават на етап преследване/разследване; приканва 
хърватските органи да засилят още повече административния капацитет на органите 
за борба срещу корупцията, в частност този на Службата за борба срещу корупцията 
и организираната престъпност (СБКОП), и да продължат да насърчават културата 
на политическа отчетност;

8. изразява задоволство относно значителните усилия за по-нататъшно реформиране 
на съдебната власт, в частност приемането на преразгледания план за действие на 
съдебната реформа; приветства напредъка за по-нататъшно намаляване на 
натрупаните дела, особено тези, при които производството продължава повече от 
три години, както и за рационализиране на съдебната система чрез установяване на 
по-големи съдилища, районни и търговски съдилища, както и специализиране на 
съдиите; отбелязва положителните мерки, включително по отношение на 
Държавния съдебен съвет, независимостта на Съдебната академия и създаването на 
училище за съдебни служители, с цел засилване на независимостта на назначенията 
в съдебната власт, на професионалното развитие и дисциплинарната отговорност на
главните съдии, както и приемането на общи гаранции за повишена независимост 
на съдебната власт;

9. изтъква, че въпреки че съдилищата са намалили броя на нерешените случаи, които 
очакват съдебен процес, принципът на правовата държава и доверието на 
гражданите в съдебната власт все още са накърнени от големия брой изостанали 
дела и извънредно голямата продължителност на съдебните процедури; отбелязва 
със съжаление, че докато броят на съдиите е голям, липсва достатъчен брой 
поддържащ съдебен персонал и във връзка с това приканва хърватските органи да 
предприемат мерки по отношение на това разминаване;

10. отбелязва изявлението на прокурора на МТБЮ пред Съвета за сигурност на ООН 
през юни 2010 г.; приветства факта, че сътрудничеството от страна на Хърватия 
откликва на потребностите на МТБЮ, че исканията за съдействие получават 
ефективен отговор, достъпът до свидетели и доказателства се предоставя незабавно 
и се забелязва общо подобряване на качеството на административните 
разследвания; приканва хърватското правителство да засили водените от него 
административни разследвания относно липсващи военни документи;

11. въпреки че отбелязва, че исканията за важни военни документи са все още 
неудовлетворени, приветства усилията на хърватската междуинституционална 
група за предоставяне на пълен отчет относно местонахождението на изисканите 
документи; призовава Съвета да отчете позицията на съдебния състав за съдебно 
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производство на МТБЮ, а именно, че не може да се установи достатъчно сигурно 
дали изисканият  архивен материал все още съществува; 

12. със задоволство отбелязва, че Хърватия е все така активна по своя собствена 
инициатива в областта на наказателните преследвания на военни престъпления и че 
прокурорите продължават да разглеждат висящи дела на военни престъпления и 
задочно постановени присъди и да прилагат стандартни мерки за гарантиране на 
единни практики без оглед на националността на обвиняемите; при все това 
отбелязва, че са необходими по-нататъшни подобрения във воденето на дела за 
военни престъпления, за да се гарантира пълна безпристрастност и обективност на 
процесите, справяне с безнаказаността и подобряване на защитата на свидетелите;
насърчава хърватските органи да засилят още повече диалога и сътрудничеството в 
тази област със съседните страни;

13. приветства цялостния напредък по отношение на завръщането на бежанци и 
отбелязва, че повече от половината от завръщанията са за постоянно, а останалите 
или са временно, или с цел пътуване до работното място; със задоволство отбелязва, 
че обществената враждебност към завръщащите се сърби е намаляла в по-голямата 
част от страната; приканва хърватските органи да премахнат по-нататък някои 
съществуващи пречки за получаването на статут на постоянно пребиваващ, да 
ускорят програмата за реконструкция на жилища и да започнат проекти за социално 
и икономическо възстановяване, да продължат усилията за оживяване на 
икономиките на засегнатите от войната области в неблагоприятно положение и да 
продължат да насърчават междуетническо помирение в дух на етническа 
толерантност;

14. приветствайки със задоволство факта, че Хърватия беше измежду първите страни, 
съгласили се да се обвържат с Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, приканва хърватските органи да разработят конкретни планове за 
реформа на институционния и съдебния   капацитет, както и да обърнат внимание 
на все по-големия брой лица с умствени увреждания, които живеят в пренаселени 
заведения вместо интегрирани в обществото, за да се гарантират напълно правата на 
хората с увреждания; насърчава Хърватия да приложи по-нататък съответните 
правни разпоредби относно достъпа до сгради на хората с увреждания;

15. отбелязва, че въпреки че третирането на затворниците е като цяло хуманно и е 
започнало строителство на нови затвори, органите не могат напълно да отговорят на 
потребностите от здравно обслужване, хигиена, пространство и чист въздух и 
възможности за работа поради проблема с пренаселеността на затворите; 

Икономически критерии

16. отбелязва, че независимо от забавянето на икономическия упадък, хърватската 
икономика продължава да се свива и реалният БВП намалява; като приветства 
плановете за икономическо възстановяване, призовава правителството да превърне 
препоръките в действени политики;

17. призовава хърватското правителство да обърне внимание на структурните слабости 
на икономиката и да намали своята преразпределителна роля чрез структурни 
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реформи за засилване на конкурентоспособността; подчертава, че е необходимо 
рационализиране на публичния сектор и допълнително фискално 
консолидиране/фискални реформи с цел намаляване на публичните разходи; също 
така отбелязва, че са необходими сериозни усилия за реформиране на политиките на 
Хърватия за здравеопазването, социалните системи и държавната помощ, за да се 
постигне стабилно равнище на публични разходи в рамките на здрава фискална 
политика;

18. приканва хърватското правителство да обърне внимание на много ниското равнище 
на заетост, да положи по-нататъшни усилия за засилване на участието в труда чрез 
справяне с негъвкавото регулиране на трудовия пазар и с факторите, демотивиращи 
работниците да участват в трудовия пазар, посредством професионално образование 
и обучение и учене през целия живот;

Способности за справяне със задълженията, произтичащи от членството

19. със задоволство отбелязва, че Хърватия продължава да подобрява способностите си 
за справяне със задълженията на членството в ЕС, като в повечето сектори до 
голяма степен спазва постиженията на правото на Съюза; при все това насърчава 
хърватските органи да отделят особено внимание на административния капацитет, 
гарантиращ правилно прилагане, за да може страната след присъединяването си да 
се възползва максимално от членството в ЕС;

20. отбелязва тръжната процедура през май 2010 г. за изпадналата в затруднено 
положение корабостроителница; призовава хърватското правителство да приключи 
възможно най-бързо процеса на преструктурирането в тази област, за да спази един 
важен показател на преговорите за присъединяване, който е необходим за 
временното затваряне на главата за конкуренцията;

21. настоятелно призовава хърватското правителство да разгледа фрагментираността на 
централните правителствени институции, които отговарят за управлението на 
околната среда, особено тези в сферата на управлението на отпадъците, водите и 
въздуха, за да може да запази в достатъчна степен уникалната природа и да съхрани 
високо равнище на биологическо разнообразие;

22. отбелязва със задоволство, че местоположението на Хърватия и трите европейски 
транспортни коридора, които я пресичат, предлагат ефективен по отношение на 
разходите достъп до централноевропейските пазари за товарните превози от Изток и 
Далечния изток, и подчертава необходимостта от интегрирано развитие на 
пристанищните, железопътните и пътните връзки към европейските коридори, 
което е нужно за задържане на привлекателността на местоположението за услугите 
по транспортиране;

23. отбелязва, че в селското стопанство остават някои структурни предизвикателства и 
че частните стопанства все още оперират върху малки, фрагментирани участъци с 
ограничена възможност за постигане на икономии от мащаба;
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Регионално сътрудничество

24. насърчава Хърватия да продължи усилията си да подържа добросъседски 
отношения и да продължи да бъде важен и проактивен фактор за стимулиране на 
регионално сътрудничество на всички равнища; посочва, че в това отношение 
напредъкът е неравномерен и затова призовава хърватското правителство и 
правителствата на съседните страни да засилят диалога, насочен към помирение на 
жителите на региона, и да постигнат категорични и взаимно приемливи решения на 
всички оставащи двустранни проблеми, в частност по отношение на определянето 
на границите, лицата, които са в неизвестност, реституцията на собствеността и 
завръщането на бежанците, както и екстрадирането на граждани в случаи на военни 
престъпления и престъпления против човечеството;

25. изразява отново задоволството си от отделянето на спора за границите със Словения 
от процеса на присъединяване; в тази връзка приветства положителния резултат от 
словенския референдум за арбитражно споразумение за границите, даващ 
възможност на един международен екип да предложи решение на спора за 
сухоземните и морски граници, което ще бъде важен сигнал за целия регион за 
стимулиране на културата на диалог;

26. приветства Хърватия и Сърбия за техните амбиции и усилия да засилят 
помирението между своите граждани в дух на взаимно доверие; приветства 
съвместното посещение на президентите на Хърватия и Сърбия във Вуковар и 
поднесените извинения като важна стъпка към помирението; счита подписването на 
двустранно споразумение за екстрадиране на лица, участващи в организираната 
престъпност, за важна крачка към намаляване на безнаказаността в региона;

27. приветства разговорите между Хърватия, Словения и Сърбия за създаване на 
съвместна компания за железопътен товарен превоз за подобряване на товарните 
превози от и до Западна Европа и Турция през трите страни; счита, че това не само 
ще намали чувствително транспортните разходи и ще съкрати времето за път чрез 
опростен граничен и митнически контрол, но и че то отразява ангажимента за 
превръщане на усилията за помирение в политически стъпки, от които всички ще 
извлекат икономическа полза;

28. счита, че икономическото развитие на региона може да се ускори, ако освен Сърбия 
и Хърватия се включи в стратегията за Дунав, тъй като това ще предостави 
възможност тези страни допълнително да се свържат с ЕС посредством различни 
форми на сътрудничество в сферата на транспорта, околната среда и 
икономическото развитие в рамките на Дунавския макрорегион;

°
°      °

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителството и парламента на Хърватия.
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