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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2010

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005 o zahájení přístupových jednání
s Chorvatskem,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 
20091,

– s ohledem na zprávu o pokroku Chorvatska za rok 2010, kterou Komise zveřejnila dne 
9. listopadu 2010 (SEK(2010)1326),

– s ohledem na doporučení smíšeného parlamentního výboru EU-Chorvatsko přijaté dne 
29. března 2010 v Záhřebu,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že i nadále platí v plné míře závazek Evropského parlamentu 
podporovat členství Chorvatska v Evropské unii a že Evropský parlament je odhodlán 
napomoci tomu, aby byl proces přistoupení úspěšně dokončen, 

B. vzhledem k tomu, že přístupová jednání s Chorvatském výrazně pokročila a dospěla do 
své konečné fáze; vzhledem k tomu, že byl obecně zaznamenán podstatný pokrok, 
zejména při plnění kritérií stanovených ve vyjednávacích kapitolách,

C. vzhledem k tomu, že přístupová jednání s Chorvatskem mohou být ukončena v první 
polovině roku 2011, pokud budou i nadále energicky prováděny nezbytné reformy, a to 
zejména v oblasti posílení veřejné správy a soudnictví, pokud bude pokračovat boj proti 
korupci, zajistí se trvalá možnost návratu uprchlíků a plná spolupráce s Mezinárodním 
trestnímu tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a pokud bude pokračovat privatizační 
proces a přijímání plánů pro restrukturalizaci loděnic, jež se nacházejí v obtížné situaci,

D. vzhledem k tomu, že mají-li země a její občané plně využít výhod, které jim nabídne 
členství v EU, je třeba, aby reformní úsilí pokračovalo i po ukončení přístupových 
jednání,

E. vzhledem k tomu, že naděje na členství v EU představuje silnou motivaci pro ostatní země 
západního Balkánu na cestě k evropské integraci k tomu, aby prosazovaly nezbytné 
politické, hospodářské a zákonodárné reformy a posilovaly mír, stabilitu a smírné soužití
v tomto regionu; vzhledem k tomu, že by EU měla posilovat regionální přístup k evropské 
budoucnosti,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0023.
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Obecné poznámky

1. vyjadřuje Chorvatsku uznání za výrazný pokrok, kterého dosáhlo při plnění kritérií 
podmiňujících uzavření přístupových jednání; žádá Chorvatsko, aby i nadále rozhodně 
prosazovalo nezbytné reformy, a bylo tak schopno splnit poslední kritéria a jednání 
uzavřít; vyzývá Komisi, aby využila veškerých svých kapacit a poskytla Chorvatsku 
pomoc v jeho úsilí o splnění těchto kritérií;

2. je pevně přesvědčen o tom, že rychlé přistoupení Chorvatska má jak evropskou, tak 
regionální dimenzi, a že by dále povzbudilo zbylé země západního Balkánu k tomu, aby 
energicky zahájily a prováděly reformy související s přistoupením;

3. i nadále vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že podle posledního průzkumu 
Eurobarometru se většina chorvatských občanů domnívá, že členství Chorvatska v EU 
nebude pro zemi přínosem; vybízí chorvatské orgány a občanskou společnost k tomu, aby
s pomocí Komise mobilizovaly své aktivity s cílem dosáhnout toho, aby se Chorvaté
s evropským projektem identifikovali;

Politická kritéria

4. vítá, že v červnu 2010 chorvatský parlament naprostou většinou schválil výrazné změny 
ústavy požadované v souvislosti s přistoupením k EU; je přesvědčen, že přijaté změny 
ústavy povedou k přijetí zbylých právních předpisů;

5. podtrhuje, že přestože byla přijata významná opatření k posílení veřejné správy, 
přetrvávají ve správních postupech zásadní nedostatky a správní kapacity jsou stále 
nedostatečné zejména s ohledem na složitost reformy veřejné správy; vyzývá chorvatskou
vládu, aby řešila otázku výrazných zpoždění v procesu decentralizace, a to vypracováním
a prováděním decentralizační strategie a přijetím dalších opatření k depolitizaci veřejné 
správy a dalšímu posílení profesionálního chování a etiky;

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská stále velmi rozšířena a postihuje téměř veškeré 
oblasti společnosti, ekonomiky a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, která zaujala 
vůči veškerým formám korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že vláda věnovala zvláštní 
pozornost právnímu a institucionálnímu rámci boje proti korupci, včetně 
vyšetřování, stíhání a spolupráce mezi orgány a mezinárodní spolupráce; všímá si případů 
korupce, kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do nichž jsou zapleteni dva bývalí 
ministři, vysoce postavení státní úředníci a řada generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro boj proti korupci a organizovanému zločinu
v rámci čtyř největších soudů v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky soudců a probíhá 
jejich další vzdělávání;

7. konstatuje, že i když boj proti korupci představuje i nadále jednu z hlavních priorit vlády,
k soudu se dostalo jen několik málo korupčních případů a většina zůstane ve fázi stíhání či 
vyšetřování; vyzývá chorvatské orgány, aby dále posílily správní kapacity subjektů 
zabývajících se korupcí, zejména pak Úřadu pro boj s korupcí a organizovaným zločinem 
(USKOK), a dále podporovaly kulturu politické odpovědnosti;

8. je potěšen výrazným úsilím o další reformu soudnictví, zejména pak přijetím 
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revidovaného akčního plánu pro reformu soudnictví; vítá pokrok v dalším snižování 
nedořešených případů, zvláště případů, u nichž řízení trvá více než 3 roky, a 
v racionalizaci soudního systému vytvořením větších soudů, krajských soudů
a obchodních soudů a specializací soudců; všímá si pozitivních kroků k posílení 
nezávislosti při jmenování soudců, posílení profesního rozvoje a kárné odpovědnosti 
předsedů soudů a rovněž přijetí obecných opatření k posílení nezávislosti soudnictví, a to 
rovněž pokud jde o Státní soudní radu, nezávislost justiční akademie a zřízení školy pro 
soudní úředníky;

9. zdůrazňuje, že přestože soudy snížily počet nevyřešených případů čekajících na soudní 
řízení, jsou právní stát i důvěra občanů v soudnictví nadále poškozovány velkým objemem 
nedořešených případů a nepřiměřenou délkou soudních řízení; s politováním konstatuje, 
že přestože je počet soudců vysoký, stále chybí soudní zaměstnanci na zajištění 
podpůrných činností, a vyzývá proto chorvatské orgány, aby tento nedostatek řešily;

10. všímá si prohlášení, které v červnu 2010 v Radě bezpečnosti OSN učinil žalobce ICTY; 
vítá, že Chorvatsko v rámci své spolupráce reaguje na potřeby ICTY, že žádosti o pomoc 
jsou řešeny efektivně, přístup ke svědkům a důkazním materiálům je poskytován bez 
jakýchkoli prodlev a že bylo možno zaznamenat všeobecné zlepšení v oblasti kvality 
správních šetření; vyzývá chorvatskou vládu k tomu, aby zintenzívnila správní šetření 
týkající se chybějících vojenských dokumentů;

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité vojenské dokumenty nebyly dosud vyřízeny, vítá 
úsilí chorvatské pracovní skupiny státních orgánů o poskytování veškerých informací
o tom, kde se požadované dokumenty nacházejí; vyzývá Radu, aby posoudila postoj 
soudního senátu ICTY, zejména s ohledem na to, že nebylo možno stanovit s dostatečnou 
jistotou, zda stále existují požadované dělostřelecké záznamy;

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při soudním 
stíhání válečných zločinů a že žalobci nadále provádějí přezkum nepotrestaných 
válečných zločinů a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují standardní měřítka s cílem 
zajistit jednotné postupy bez ohledu na to, z kterého státu obžalovaný pochází; konstatuje 
nicméně, že v zájmu zajištění zcela nezaujatých a nestranných soudních řízení, řešení 
beztrestnosti a zlepšení ochrany svědků jsou nutná další zlepšení při vedení soudních 
řízení týkajících se válečných zločinů; povzbuzuje chorvatské orgány k tomu, aby dále 
posílily dialog a spolupráci v této oblasti se sousedními zeměmi;

13. vítá všeobecný pokrok v oblasti návratu uprchlíků a konstatuje, že více než polovina 
všech návratů je trvalá, přičemž u ostatních případů se jedná o jednorázovou návštěvu či 
opakované návštěvy; s potěšením konstatuje, že se odpor veřejnosti vůči návratu Srbů na 
většině území zmenšil; vyzývá chorvatské orgány, aby dále pokračovaly v odstraňování 
překážek bránících získat trvalý pobyt, urychlily programy určené k rekonstrukci 
domů, zahájily programy společenského a hospodářského oživení a aby usilovaly
o revitalizaci hospodářství ve znevýhodněných oblastech postižených válkou a dále 
podporovaly smíření mezi etnickými skupinami v atmosféře etnické tolerance;

14. zatímco s uspokojením vítá skutečnost, že Chorvatsko bylo mezi prvními zeměmi, které 
se zavázaly dodržovat mezinárodní úmluvu o právech postižených osob, vyzývá 
chorvatské orgány k tomu, aby vytvořily konkrétní plány na reformu institucionalizace



RE\840638CS.doc 5/7 PE452.850v02-00

CS

a právní kapacity a rovněž aby řešily otázku rostoucího počtu osob s mentálním 
postižením, které žijí v přeplněných zařízeních namísto v komunitách, aby se tak plně 
zajistila práva osob s postižením; vyzývá Chorvatsko, aby dále posílilo příslušná právní 
ustanovení o přístupu osob se zdravotním postižením do budov;

15. konstatuje, že zatímco zacházení s vězni obecně bylo humánní a byla zahájena výstavba 
nových vězeňských zařízení, nebyly orgány schopny uspokojit potřeby vězňů v oblasti 
zdravotní péče, hygieny, požadavků na prostor a přístup na čerstvý vzduch a dostupnosti 
pracovních příležitostí, a to kvůli přeplnění těchto zařízení;

Hospodářská kritéria

16. konstatuje, že ačkoli se hospodářský pokles zpomalil, trpí chorvatské hospodářství
i nadále poklesem reálného HDP; přestože vítá plány na hospodářské oživení, vyzývá 
vládu, aby transformovala svá doporučení do energických politik;

17. vyzývá rovněž chorvatskou vládu, aby se zabývala strukturálními nedostatky
v hospodářství, oslabila svou úlohu v oblasti přerozdělování prostřednictvím 
strukturálních reforem s cílem povzbudit hospodářskou soutěž; zdůrazňuje, že je nezbytné 
racionalizovat veřejný sektor a provést další fiskální konsolidaci/reformy zaměřené na 
snížení veřejných výdajů; konstatuje dále, že je třeba výrazného úsilí při reformě 
chorvatského zdravotnictví, sociálních systémů a politik státní pomoci, aby se dosáhlo 
vyrovnané úrovně veřejných výdajů jako součásti řádného rámce fiskální politiky;

18. vyzývá chorvatskou vládu, aby se zabývala velmi nízkou mírou zaměstnanosti, vyvíjela 
další úsilí s cílem zvýšit pracovní zapojení, a to tím, že se bude zabývat nepružnými 
předpisy v oblasti pracovního trhu a překážkami pro zapojení pracovníků na pracovním 
trhu prostřednictvím odborného vzdělávání, školení a celoživotního učení;

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

19. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko zlepšilo svou schopnost převzít povinnosti spojené
s členstvím v EU a ve většině oblastí dosáhlo uspokojivé míry harmonizace s acquis 
communautaire; vyzývá nicméně chorvatské orgány, aby věnovaly zvláštní pozornost 
otázce správních kapacit pro zajištění řádného provádění, aby tak mohla země po 
přistoupení v plné míře využívat výhody vyplývající z členství v EU;

20. všímá si postupu zadání veřejné zakázky v případě loděnic, které se potýkají s problémy,
v květnu 2010; vyzývá chorvatskou vládu, aby v tomto ohledu co nejdříve uzavřela proces 
restrukturalizace, a splnila tak důležité kritérium přístupových jednání, což je nezbytné 
pro předběžné uzavření kapitoly o hospodářské soutěži;

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby se zabývala roztříštěností ústředních správních orgánů
v oblasti životního prostředí, zejména pak v oblasti nakládání s odpady
a vodohospodářství a ovzduší, aby tak byla schopna náležitě chránit unikátní životní 
prostředí a zachovat vysokou míru biologické rozmanitosti;

22. s uspokojením konstatuje, že poloha Chorvatska a tři evropské dopravní koridory, které 
touto zemí procházejí, zajišťují nákladově efektivní přístup na středoevropské trhy pro 
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náklad pocházející z východu a Dálného východu a zdůrazňuje, že je třeba integrovaného 
rozvoje přístavů a železničního a silničního propojení s evropským koridory, aby se 
zachovala atraktivita polohy Chorvatska z hlediska dopravních služeb;

23. konstatuje, že v zemědělství se i nadále vyskytují strukturální problémy a že soukromé 
zemědělské podniky stále provozují svou činnost na malých, roztříštěných pozemcích
s omezenou možností dosáhnout úspor z rozsahu;

Regionální spolupráce

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále vyvíjelo úsilí o zachování dobrých sousedských 
vztahů a zůstalo významným a aktivním činitelem při prosazování regionální spolupráce 
na všech úrovních; konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu nerovnoměrný, a vyzývá proto 
chorvatskou vládu a vlády sousedních zemí, aby zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na dosažení konečných a vzájemně přijatelných řešení 
veškerých dvoustranných otázek, zejména pokud jde o vymezení hranic, pohřešované 
osoby, majetkové restituce, návrat uprchlíků a extradici občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, že byla z procesu přistoupení vyňata otázka sporu
o hranice se Slovinskem; v tomto ohledu vítá pozitivní výsledek slovinského referenda
o arbitrážní dohodě o hranici, který dává mezinárodnímu týmu možnost navrhnout řešení 
sporu o pozemní a mořskou hranici, což bude významným signálem pro celý region
a povzbudí kulturu dialogu;

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku za jejich ambici a úsilí, pokud jde o posílení 
usmíření mezi jejich občany v atmosféře vzájemné důvěry; vítá společnou cestu 
chorvatského a srbského prezidenta do Vukovaru a jejich omluvu jako významný krok
k usmíření; domnívá se, že podepsání dvoustranné dohody o extradici v oblasti 
organizovaného zločinu představuje významný krok pro omezení beztrestnosti v tomto 
regionu;

27. vítá rozhovory mezi Chorvatskem, Slovinskem a Srbském o vytvoření společné podniku 
pro nákladní železniční dopravu, aby se tak zlepšila nákladní doprava směřující těmito 
třemi zeměmi z(e)/do západní Evropy a Turecka a Řecka; je přesvědčen o tom, že se tak 
prostřednictvím zjednodušených hraničních a celních kontrol nejen výrazně sníží náklady 
na dopravu a zkrátí doba přepravy, ale že tento počin rovněž odráží odhodlání převést úsilí
o usmíření do praktických opatření, z nichž mají všichni hospodářský prospěch;

28. domnívá se, že by hospodářský rozvoj tohoto regionu bylo možno urychlit tím, že by se 
vedle Srbska zapojilo do Dunajské strategie rovněž Chorvatsko, což by nabídlo příležitost
k navázání dalšího spojení mezi těmito zeměmi a EU prostřednictvím různých forem 
spolupráce v oblasti dopravy, životního prostředí a hospodářského rozvoje v rámci 
dunajského makroregionu;

°

° °
29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu 
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Chorvatska.


