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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapporten for 2010 om Kroatien

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets beslutning af 3. oktober 2005 om indledning af 
tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om statusrapporten for 2009 om 
Kroatien1,

– der henviser til rapporten for 2010 om Kroatien, som Kommissionen offentliggjorde den 
9. november 2010 (SEK(2010)1326),

– der henviser til henstillingerne fra det 11. møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg 
EU-Kroatien, der blev vedtaget den 29. marts 2010 i Zagreb,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Parlamentet fortsat går fuldt ud ind for at fremme Kroatiens 
medlemsstab af EU og er fast besluttet på at bidrage til en succesrig fuldbyrdelse af 
landets tiltrædelsesproces,

B. der henviser til, at der er sket betydelige fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med 
Kroatien, som nu er på vej ind i den afsluttende fase, der henviser til, at der kan noteres 
betydelige generelle fremskridt, særlig med hensyn til at opfylde de benchmarks, der er 
fastsat i forhandlingskapitlerne,

C. der henviser til, at tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien kan afsluttes i første halvdel 
af 2011, forudsat at de nødvendige reformer videreføres ufortøvet, især styrkelsen af den 
offentlige forvaltning og retsvæsenet, korruptionsbekæmpelsen, sikringen af varig 
tilbagevenden for flygtninge og fuldt samarbejde med Den Internationale 
Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) samt videreførelsen af 
privatiseringsprocessen og vedtagelsen af omstruktureringsplaner for skibsværfter i 
vanskeligheder,

D. der henviser til, at reformbestræbelserne bør fastholdes også efter afslutningen af 
tiltrædelsesforhandlingerne, således at landet og dets borgere til fuldt ud kan drage fordel 
af EU-medlemskabet,

E. der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er et kraftigt incitament for andre lande i 
det vestlige Balkan på vej mod europæisk integration til at fortsætte de nødvendige 
politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer og styrelsen af fred, stabilitet, 
forsoning og sameksistens i regionen, der henviser til, at EU bør styrke det europæisk 
perspektivs regionale dimension,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0023.
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Generelle bemærkninger:

1. finder det glædeligt, at Kroatien har gjort betydelige fremskridt i retning af de 
benchmarks, der skal være opfyldt for at lukke tiltrædelsesforhandlingerne; opfordrer 
Kroatien til målrettet at videreføre de nødvendige reformer for at kunne opfylde kravene i 
de fastsatte lukningsbenchmarks og afslutte forhandlingerne; opfordrer Kommissionen til 
at anvende al sin kapacitet til at støtte Kroatiens bestræbelser på at opfylde kravene i de 
fastsatte benchmarks;

2. er overbevist om, at en hurtig kroatisk tiltrædelse vil indebære både en europæisk og en 
regional dimension og yderligere tilskynde de øvrige lande i det vestlige Balkan til 
målrettet at iværksætte og gennemføre tiltrædelsesrelaterede reformer;

3. er fortsat bekymret over, at den seneste Eurobarometer-undersøgelse viser, at flertallet af 
Kroatiens borgere mener, at Kroatiens EU-medlemskab ikke ville gavne landet; opfordrer 
de kroatiske myndigheder og civilsamfundet til med bistand fra Kommissionen at gøre en 
indsats for sikre, at kroaterne føler, at det europæiske projekt også er deres;

Politiske kriterier

4. bifalder, at et overvældende flertal af det kroatiske parlament i juni 2010 vedtog 
væsentlige forfatningsændringer, som er en forudsætning for EU-medlemskab; mener, at 
de vedtagne forfatningsændringer vil bane vejen for vedtagelsen af den resterende 
lovgivning;

5. understreger, at selv om der er taget yderligere betydelige skridt for at styrke den 
offentlige administration, er der fortsat store svagheder i de administrative procedurer og 
stadig utilstrækkelig administrativ kapacitet navnlig i betragtning af, hvor kompliceret 
reformen af den offentlige administration er; opfordrer den kroatiske regering til også at 
sætte ind over for de betydelige forsinkelser i decentraliseringsprocessen ved at udarbejde 
og gennemføre en decentraliseringsstrategi og ved at tage yderligere skridt til at 
afpolitisere den offentlige forvaltning og yderligere styrke dens professionalisme og etik;

6. mener, at korruption fortsat er udbredt i Kroatien og omfatter næsten alle dele af 
samfundet, økonomien og regeringen; bifalder den kroatiske regerings bestræbelser på 
klart at tage afstand fra alle former for korruption; understreger, at regeringen har lagt 
særlig vægt på korruptionsbekæmpelsens retlige og institutionelle rammer, herunder 
efterforskning, retsforfølgelse, og tværinstitutionelt og internationalt samarbejde; noterer 
sig, at der er flere højt profilerede antikorruptionssager under behandling, og at disse 
involverer to tidligere ministre, fremtrædende embedsmænd og talrige direktører for 
statsejede virksomheder; glæder sig over oprettelsen af særlige afdelinger til bekæmpelse 
af korruption og organiseret kriminalitet i landets fire største domstolene, hvor dommerne 
screenes og modtager en supplerende uddannelse;

7. bemærker, at selv om bekæmpelse af korruption fortsat er et af regeringens højst 
prioriterede områder, er få korruptionssager blevet indbragt for domstolene, idet de fleste 
forbliver på anklage/undersøgelsesstadiet; opfordrer de kroatiske myndigheder til 
yderligere at styrke den administrative kapacitet i korruptionsbekæmpelsesorganerne, 
navnlig kontoret for bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet (USKOK), og 
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til yderligere at fremme en kultur med politisk ansvarlighed;

8. glæder sig over den betydelige indsats, der er gjort for at reformere retsvæsenet yderligere, 
især med vedtagelsen af den reviderede handlingsplan for reform af retsvæsenet; glæder 
sig over, at der er sket fremskridt i retning af en yderligere reducering af mængden af 
uafsluttede sager, især sager, hvor behandlingen overstiger tre år, og en rationalisering af 
retssystemet gennem oprettelsen af større domstole, underretter og handelsretter samt en 
specialisering af dommerne; bemærker de positive skridt, bl.a. hvad angår det statslige 
domstolsråd, dommerakademiets uafhængighed og etableringen af skolen for 
retsembedsmænd, som har til formål at fremme uafhængigheden i forbindelse med 
udnævnelse af retsembedsmænd, styrke de ledende dommeres karriereudvikling og 
disciplinæransvar og sikre vedtagelsen af generelle garantier for en udbygning af 
domstolenes uafhængighed;

9. understreger, at selv om domstolene har reduceret antallet af uafsluttede sager, der 
afventer en retssag, lider retsstaten og borgernes tillid til retsvæsenet stadig under det 
tunge efterslæb af sager og den alt for lange sagsbehandlingstid; konstaterer med 
beklagelse, at selv om antallet af dommerne er højt, er der ikke tilstrækkeligt 
domstolspersonale, og opfordrer derfor de kroatiske myndigheder til at rette op på dette 
misforhold;

10. noterer sig den erklæring, som ICTY's anklager fremsatte i FN's Sikkerhedsråd i juni 
2010; glæder sig over, at Kroatien i sit samarbejde med ICTY udviser stor lydhørhed over 
for tribunalets behov, at anmodninger om bistand efterkommes effektivt, at der gives 
adgang til vidner og beviser uden forsinkelse, og at der kan registreres en generel 
forbedring af de administrative undersøgelsers kvalitet; opfordrer den kroatiske regering 
til at intensivere sine administrative undersøgelser vedrørende de manglende militære 
dokumenter;

11. konstaterer, at flere anmodninger om vigtige militære dokumenter forbliver ubesvarede, 
men glæder sig dog over den kroatiske tværinstitutionelle taskforce bestræbelser på at 
skabe fuld klarhed over, hvor de ønskede dokumenter befinder sig; opfordrer Rådet til at 
overveje ICTY's forundersøgelseskammers holdning, navnlig det forhold, at det ikke har 
kunnet fastslås med tilstrækkelig sikkerhed, hvorvidt de ønskede artilleri-logfiler stadig 
findes;

12. glæder sig over, at Kroatien fortsat aktivt fører krigsforbrydelsessager på eget initiativ, og 
at anklagerne fortsatte med at gennemgå verserende krigsforbrydelsessager og in absentia 
domme og anvende standardforanstaltninger for at sikre en ensartet praksis uden 
hensyntagen til de sagsøgtes nationale oprindelse; bemærker dog, at der er behov for 
yderligere forbedringer i forbindelse med gennemførelsen af sager vedrørende 
krigsforbrydelser for at kunne sikre fuldstændig upartiske retssager, tackle problemet med 
straffrihed og øge vidnebeskyttelsen; opfordrer de kroatiske myndigheder til yderligere at 
styrke dialogen og samarbejdet med nabolandene på dette område;

13. glæder sig over de generelle fremskridt, der er gjort med at tilbagesende flygtninge og 
bemærker, at mere end halvdelen af alle flygtninges tilbagevenden er varig, mens de 
resterende flygtninge enten kun vender tilbage én gang eller rejser frem og tilbage flere 
gange; finder det glædeligt, at offentlighedens fjendtlighed over for tilbagevendende 
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serbere er mindsket i det meste af landet; opfordrer de kroatiske myndigheder til 
yderligere at fjerne hindringerne for permanent opholdstilladelse, fremskynde programmet 
for genopførelse af boliger, iværksætte sociale og økonomiske genopbygningsprojekter, 
fortsætte bestræbelserne på at puste nyt liv i økonomien i ugunstigt stillede krigsramte 
områder og videreføre bestræbelserne til fordel for interetnisk forsoning i et klima med 
etnisk tolerance;

14. konstaterer med tilfredshed, at Kroatien var blandt de første lande, der accepterede at blive 
bundet af den internationale konvention om handicappedes rettigheder; indbyder dog de 
kroatiske myndigheder til at opstille konkrete planer om en reform vedrørende 
institutionalisering og juridisk kapacitet samt til at sætte ind over for det stigende antal 
psykisk handicappede, der bor i overfyldte institutioner snarere end i lokalsamfund, med 
henblik på fuldt ud at sikrede handicappedes rettigheder; opfordrer Kroatien til yderligere 
at håndhæve de relevante juridiske bestemmelser om adgang til bygninger for personer 
med handicap;

15. bemærker, at behandlingen af fanger generelt var human, og at man har påbegyndt 
opførelse af nye fængselsfaciliteter, men at myndighederne ikke var i stand til fuldt ud at 
opfylde fange behov for sundhedspleje, hygiejne, plads og frisk luft samt beskæftigelse på 
grund af overbelægningsproblemet;

Økonomiske kriterier

16. bemærker, at selv om den økonomiske tilbagegang var mindsket, var den kroatiske 
økonomi fortsat præget af et fald i det reale BNP; glæder sig over de økonomiske 
genopretningsplaner, men opfordrer dog regeringen til at omsætte sine henstiller til 
målrettede foranstaltninger;

17. opfordrer den kroatiske regering til at udbedre de strukturelle svagheder i økonomien og 
reducere sin omfordelende rolle gennem strukturelle reformer for at øge 
konkurrenceevnen; understreger, at det er nødvendigt med en rationalisering af den 
offentlige sektor og en yderligere finanspolitisk konsolidering/reformer, der tager sigte på 
at nedbringe de offentlige udgifter; bemærker endvidere, at der er behov for en seriøs 
indsats for at reformere Kroatiens sundhedssektor, sociale systemer og statsstøtten, hvis 
man ønsker at opnå et stabilt niveau for de offentlige udgifter inden for en forsvarlig 
finanspolitik ramme;

18. opfordrer den kroatiske regering til at sætte ind over for de meget lave 
beskæftigelsesfrekvenser, videreføre bestræbelserne på at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen 
ved at ændre de ufleksible arbejdsmarkedsbestemmelser og fjerne hindringerne for 
arbejdstagernes optagelse på arbejdsmarkedet gennem erhvervsuddannelse, uddannelse og 
livslang læring;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

19. glæder sig over, at Kroatien fortsat har forbedret sin evne til at påtage sig forpligtelserne 
ved et EU-medlemskab, således at landet på de fleste områder stort set ligger på linje med 
den gældende fællesskabsret; tilskynder dog de kroatiske myndigheder til at være særligt 
opmærksomme på at råde over tilstrækkelig administrative kapacitet til at sikre en behørig 
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gennemførelse, så landet kan få maksimalt udbytte af et EU-medlemskab efter 
tiltrædelsen;

20. noterer sig udbudsproceduren for skibsværfter i økonomiske vanskeligheder i maj 2010, 
opfordrer den kroatiske regering til hurtigst muligt at fuldføre omstruktureringsprocessen 
på dette område og således opfylde et af tiltrædelsesforhandlingernes vigtige benchmarks, 
som er påkrævet for foreløbigt at kunne lukke konkurrencekapitlet;

21. opfordrer indtrængende den kroatiske regering til at afhjælpe fragmenteringen af de 
centrale statslige institutioner med ansvar for miljøforvaltning, især forvaltningen af 
affald, vand og luft, for i tilstrækkelig grad at bevare det unikke miljø og den store 
biodiversitet;

22. noterer med tilfredshed, at Kroatiens placering og de tre europæiske transportkorridorer, 
der krydser landet, giver en omkostningseffektiv adgang til de centraleuropæiske 
markeder for gods med oprindelse i Østen og Fjernøsten; understreger behovet for en 
integreret udvikling af havne, jernbaner og vejforbindelser til de europæiske korridorer, 
hvis man ønsker at forblive et attraktivt sted for transporttjenesterne;

23. bemærker, at de strukturelle udfordringer fortsat gør sig gældende inden for landbruget, 
og at private landbrug fortsat drives på små, fragmenterede jorde, hvor mulighederne for 
at opnå stordriftsfordele er begrænsede;

Regionalt samarbejde

24. opfordrer Kroatien til at fortsætte sine bestræbelser på at opretholde et godt naboskab og 
til at forblive en vigtig og proaktiv fortaler for regionalt samarbejde på alle niveauer; 
bemærker, at fremskridtene på dette område har været ujævnt fordelt, og opfordrer derfor 
indtrængende den kroatiske regering og regeringerne i nabolandene til at intensivere deres 
dialog med sigte på forsoning mellem borgerne i regionen og til at nå konkrete og 
gensidigt acceptable løsninger på alle udestående bilaterale spørgsmål, især med hensyn 
til grænsedragning, forsvundne personer, tilbagelevering af ejendom og flygtninges 
tilbagevenden samt udlevering af borgere i tilfælde af krigsforbrydelser og forbrydelser 
mod menneskeheden;

25. gentager sin tilfredshed med, at grænsestriden med Slovenien er koblet fra 
tiltrædelsesprocessen; glæder sig i denne forbindelse over det positive resultat af den 
slovenske folkeafstemning om aftalen om bilæggelse af grænsestriden, der baner vejen 
for, at en international gruppe kan foreslå en løsning i konflikten om land- og søgrænser, 
hvilket vil være et vigtigt signal for hele regionen om at fremme en dialogkultur;

26. glæder sig over, at Kroatien og Serbien har udvist vilje til og bestræbt sig på at styrke 
forsoningen mellem deres borgere i en atmosfære af gensidig tillid; glæder sig over 
Kroatiens og Serbiens præsidenters fælles rejse til Vukovar og deres undskyldninger, som 
udgør et vigtigt skridt i retning af en forsoning; mener, at underskrivelsen af en bilateral 
udleveringsaftale vedrørende organiseret kriminalitet udgør et vigtigt skridt til 
nedbringelse af straffriheden i regionen;

27. glæder sig over samtalerne mellem Kroatien, Slovenien og Serbien om et fremtidigt fælles 
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jernbanetransportselskab, der skal forbedre godstransporten mellem Vesteuropa og 
Tyrkiet og Grækenland gennem de tre lande; mener, at dette ikke kun vil medføre en 
betragtelig reduktion af transportomkostningerne og rejsetiderne gennem forenklet 
grænse- og toldkontrol, men også afspejler en vilje til at omsætte 
forsoningsbestræbelserne i praktiske tiltag af økonomisk interesse for alle;

28. mener, at regionens økonomiske udvikling ville kunne fremskyndes, hvis man foruden 
Serbien også integrerede Kroatien i Donaustrategien, hvilket ville give mulighed for 
yderligere at knytte disse lande til EU gennem forskellige former for samarbejde 
vedrørende transport, miljø og økonomiske udvikling inden for rammerne af 
makroregionen Donau;

°
°      °

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Kroatiens regering og parlament.


