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B7-0000/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για 
την Κροατία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005 για την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Κροατίας για το 20091,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2010, η οποία δημοσιεύτηκε από 
την Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2010 (SEC(2010)1326),

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 11ης Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-
Κροατίας, που εγκρίθηκαν στις 29 Μαρτίου 2010 στο Ζάγκρεμπ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να είναι απόλυτα 
προσηλωμένο στην προώθηση της ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
είναι αποφασισμένο να βοηθήσει ώστε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να περατωθούν με 
επιτυχία,

Β. εκτιμώντας ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία έχουν προχωρήσει 
αισθητά και ότι έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση· ότι έχει διαπιστωθεί ουσιαστική 
συνολική πρόοδος ιδίως στην επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς που είχαν τεθεί στα 
κεφάλαια των διαπραγματεύσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατίας είναι δυνατό να 
ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2011, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η 
αποφασιστική υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ιδίως με ενίσχυση της 
δημόσιας διοίκησης και των δικαστικών αρχών, συνέχιση της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιστροφής των προσφύγων και πλήρη 
συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) 
καθώς και με τη συνέχιση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και την έγκριση σχεδίων 
αναδιάρθρωσης για τα ναυπηγεία που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες,

Δ. εκτιμώντας ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να εξακολουθήσουν και μετά την 
ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έτσι ώστε η χώρα και οι πολίτες της να 
επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της ένταξης στην ΕΕ,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για 
άλλες χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων που βρίσκονται στο δρόμο προς την 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0023.
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ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προκειμένου να συνεχίσουν τις απαραίτητες πολιτικές, 
οικονομικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της ειρήνης, της 
σταθερότητας και της επανασυμφιλιωμένης συνύπαρξης στην περιοχή· εκτιμώντας ότι η 
ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την περιφερειακή προσέγγιση της ευρωπαϊκής προοπτικής,

Γενικές παρατηρήσεις

1. επαινεί την Κροατία για την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει στην επίτευξη των 
κριτηρίων αναφοράς που είναι απαραίτητα για την περάτωση των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί από την Κροατία να συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα καταληκτικά 
κριτήρια αναφοράς και να περατώσει τις διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της 
Κροατίας προς ικανοποίηση των κριτηρίων αναφοράς·

2. πιστεύει κατηγορηματικά ότι η ταχεία ένταξη της Κροατίας έχει τόσο μια ευρωπαϊκή όσο 
και μια περιφερειακή διάσταση και θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις υπόλοιπες χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων να δρομολογήσουν με αποφασιστικότητα και να υλοποιήσουν 
μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ένταξη·

3. εξακολουθεί να ανησυχεί διότι, όπως αποκαλύπτει η πιο πρόσφατη έρευνα του 
ευρωβαρόμετρου, η πλειοψηφία των Κροατών πολιτών θεωρούν ότι η ένταξη στην ΕΕ 
δεν πρόκειται να ωφελήσει τη χώρα· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές και την κοινωνία 
των πολιτών να εντείνουν, με την βοήθεια της Επιτροπής, τις προσπάθειές τους με στόχο 
να αισθανθούν οι Κροάτες ότι το ευρωπαϊκή εγχείρημα είναι και δικό τους·

Πολιτικά κριτήρια

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2010 συντριπτική πλειοψηφία του κροατικού 
κοινοβουλίου ενέκρινε τις ουσιαστικές τροποποιήσεις του Συντάγματος που απαιτούσε η 
ένταξη στην ΕΕ· πιστεύει ότι οι εγκριθείσες συνταγματικές τροποποιήσεις θα ανοίξουν το 
δρόμο για τη θέσπιση της εναπομένουσας νομοθεσίας·

5. υπογραμμίζει ότι, αν και έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της 
δημόσιας διοίκησης, παραμένουν σημαντικές αδυναμίες στις διοικητικές διαδικασίες και 
οι διοικητικές δυνατότητες παραμένουν ανεπαρκείς ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον 
πολύπλοκο χαρακτήρα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης· καλεί την κροατική 
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις αισθητές καθυστερήσεις της διαδικασίας αποκέντρωσης 
επεξεργαζόμενη και υλοποιώντας μια στρατηγική αποκέντρωσης και λαμβάνοντας 
περαιτέρω μέτρα για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την περαιτέρω 
ενίσχυση του επαγγελματισμού και της δεοντολογίας της·

6. θεωρεί ότι η διαφθορά παραμένει διαδεδομένη στην Κροατία και αγγίζει σχεδόν όλους 
τους τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της κροατικής κυβέρνησης να υιοθετήσει αποφασιστική στάση εναντίον 
κάθε μορφής διαφθοράς· τονίζει ότι η κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνών, της δίωξης και της διυπηρεσιακής και διεθνούς συνεργασίας· λαμβάνει υπό 
σημείωση τις προβεβλημένες υποθέσεις καταπολέμησης της διαφθοράς που βρίσκονται 
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υπό εξέλιξη και αφορούν δύο πρώην υπουργούς, ανώτατους δημόσιους λειτουργούς και 
πολλούς γενικούς διευθυντές κρατικών επιχειρήσεων· χαιρετίζει τη δημιουργία ειδικών 
τμημάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και της οργανωμένης εγκληματικότητας στα 
τέσσερα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, όπου οι δικαστές διορίζονται ύστερα από έλεγχο 
και λαμβάνουν επιπλέον επιμόρφωση·

7. παρατηρεί ότι, ενώ η καταπολέμηση της διαφθοράς παραμένει μια από τις βασικές 
προτεραιότητες της κυβέρνησης, λίγες υποθέσεις διαφθοράς έχουν φτάσει στα 
δικαστήρια, ενώ οι περισσότερες παραμένουν στο στάδιο της άσκησης δίωξης ή της 
έρευνας· καλεί τις κροατικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές δυνατότητες 
των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως του Γραφείου Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK), και να καλλιεργήσουν 
περαιτέρω μια κουλτούρα πολιτικής λογοδοσίας·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ουσιαστικές προσπάθειες περαιτέρω μεταρρύθμισης 
των δικαστικών αρχών, ιδίως με την υιοθέτηση του αναθεωρημένου προγράμματος 
δράσης της δικαστικής μεταρρύθμισης· χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
περαιτέρω μείωση των συσσωρευμένων καθυστερούμενων υποθέσεων, ιδίως στις 
περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες διαρκούν άνω των τριών ετών, και για εξορθολογισμό 
του συστήματος των δικαστηρίων με την ίδρυση μεγαλύτερων δικαστηρίων, επαρχιακών 
και εμπορικών δικαστηρίων, καθώς και ειδικευμένων δικαστών· επισημαίνει τα θετικά 
βήματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο, την ανεξαρτησία 
της Δικαστικής Ακαδημίας και την ίδρυση της σχολής δικαστικών λειτουργών, για 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας των διορισμών δικαστών, για ενίσχυση της ιεραρχικής 
ανέλιξης και της πειθαρχικής ευθύνης των δικαστικών προϊσταμένων και για την θέσπιση 
γενικών διασφαλίσεων για περισσότερο ενισχυμένη ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα·

9. τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι τα δικαστήρια έχουν μειώσει τον αριθμό των ανεπίλυτων 
υποθέσεων που αναμένουν δίκη, το κράτος δικαίου και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη 
δικαιοσύνη εξακολουθούν να πάσχουν λόγω του μεγάλου όγκου εκκρεμών υποθέσεων 
και της υπέρμετρης διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών· παρατηρεί με λύπη ότι ενώ ο 
αριθμός των δικαστών είναι υψηλός, υπάρχει ανεπαρκές επικουρικό δικαστικό 
προσωπικό και κατά συνέπεια καλεί τις κροατικές αρχές να διορθώσουν αυτή την 
έλλειψη·

10. λαμβάνει υπό σημείωση της δήλωση που πραγματοποίησε ο Εισαγγελέας του ΔΠΔΓ 
ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούνιο του 2010· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι η Κροατία είναι δεκτική στις ανάγκες του ΔΠΔΓ, ότι δίνει 
αποτελεσματικές απαντήσεις στις αιτήσεις για παροχή βοήθειας και ότι η πρόσβαση 
στους μάρτυρες και στα στοιχεία παρέχεται χωρίς καθυστέρηση και διαπιστώνεται γενική 
βελτίωση στην ποιότητα των διοικητικών ερευνών· καλεί την κροατική κυβέρνηση να 
εντείνει τις διοικητικές της έρευνες σχετικά με τα στρατιωτικά έγγραφα που λείπουν·

11. αν και παρατηρεί ότι αιτήσεις για παροχή σημαντικών στρατιωτικών εγγράφων 
παραμένουν εκκρεμείς, χαιρετίζει τις προσπάθειες της κροατικής Διυπηρεσιακής Ειδικής 
Μονάδας να παράσχει πλήρη αναφορά για την τύχη των εγγράφων που έχουν ζητηθεί· 
καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη θέση του τμήματος του ΔΠΔΓ ότι δεν κατέστη δυνατό 
να προσδιοριστεί με επαρκή βεβαιότητα αν εξακολουθούν να υπάρχουν τα ημερολόγια 
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χρήσης πυροβολικού που έχουν ζητηθεί·

12. παρατηρεί με ευχαρίστηση ότι η Κροατία παραμένει δραστήρια όσον αφορά τις δίκες 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου με δική της πρωτοβουλία και ότι οι εισαγγελείς 
εξακολουθούν να εξετάζουν εκκρεμείς υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου και καταδίκες 
ερήμην και ότι εφαρμόζουν πρότυπα μέτρα για να εξασφαλίσουν ομοιόμορφη πρακτική 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εθνική καταγωγή του κατηγορουμένου· παρατηρεί ωστόσο 
απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στην διεξαγωγή των δικών για εγκλήματα πολέμου, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστούν πλήρως αμερόληπτες, αντικειμενικές δίκες καθώς και 
αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και βελτίωση της προστασίας των μαρτύρων· ενθαρρύνει 
τις κροατικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία σε αυτό τον 
τομέα με τις γειτονικές χώρες·

13. χαιρετίζει τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της επιστροφής 
προσφύγων και παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές επιστροφές έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα ενώ οι υπόλοιπες είναι είτε για μία και μοναδική επίσκεψη είτε για 
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις· παρατηρεί με χαρά ότι η δημόσια εχθρότητα εναντίον 
των Σέρβων που επιστρέφουν έχει μειωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας· καλεί 
τις κροατικές αρχές να άρουν τα περαιτέρω εμπόδια για την επίτευξη του καθεστώτος 
μόνιμης διαμονής, να επιταχύνουν το πρόγραμμα ανοικοδόμησης οικιών, να 
δρομολογήσουν έργα κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης, να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες αναζωογόνησης των οικονομιών των μειονεκτουσών περιοχών που έχουν 
πληγεί από τον πόλεμο και να καλλιεργήσουν την συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων σε 
κλίμα εθνοτικής ανοχής·

14. παρόλο που δέχεται με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Κροατία ήταν μια από τις πρώτες 
χώρες που συμφώνησε να δεσμευτεί από τι Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 
Προσώπων με Αναπηρίες, καλεί τις κροατικές αρχές να εκπονήσουν απτά σχέδια για τη 
μεταρρύθμιση της ιδρυματοποίησης και της δικαιοπρακτικής ικανότητας και επίσης να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του αυξανόμενου αριθμού προσώπων με διανοητική αναπηρία 
που ζουν σε συνωστισμένα ιδρύματα και όχι σε κοινότητες, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 
πλήρως τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες· ενθαρρύνει την Κροατία να 
μεριμνήσει περαιτέρω για την επιβολή των σχετικών διατάξεων του νόμου που διέπουν 
την πρόσβαση των προσώπων με αναπηρίες σε κτήρια·

15. παρατηρεί ότι, αν και η μεταχείριση των κρατουμένων στις φυλακές ήταν σε γενικές 
γραμμές ανθρώπινη και έχει αρχίσει η ανέγερση νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, οι 
αρχές δεν μπόρεσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των κρατουμένων για ιατρική 
περίθαλψη, υγιεινή, χώρο και καθαρό αέρα, καθώς και για πρόσβαση σε εργασιακές 
ευκαιρίες, λόγω του προβλήματος του υπερπληθυσμού στις φυλακές·

Οικονομικά κριτήρια

16. παρατηρεί ότι, αν και η οικονομική παρακμή έχει επιβραδυνθεί, η κροατική οικονομία 
εξακολουθεί να συρρικνώνεται και το πραγματικό ΑΕΠ να μειώνεται· παρά το ότι 
χαιρετίζει τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης, καλεί την κυβέρνηση να μετουσιώσει τις 
συστάσεις της σε ρωμαλέες πολιτικές·

17. καλεί την κροατική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της 
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οικονομίας και να περιορίσει τον αναδιανεμητικό της ρόλο μέσω διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα· υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται 
εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα και περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση και 
μεταρρυθμίσεις που να αποβλέπουν στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του 
τομέα υγείας, των συστημάτων πρόνοιας και των πολιτικών κρατικών ενισχύσεων της 
Κροατίας έτσι ώστε να επιτευχθεί σταθερό επίπεδο δημόσιων δαπανών σε ένα υγιές 
πλαίσιο φορολογικής πολιτικής·

18. καλεί την κροατική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, 
να συνεχίσει περαιτέρω τις προσπάθειες για αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 
με αντιμετώπιση των άκαμπτων ρυθμίσεων της αγοράς εργασίας και των αντικινήτρων 
για συμμετοχή των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, με μέτρα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης·

Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του μέλους

19. παρατηρεί με χαρά ότι η Κροατία συνεχίζει να βελτιώνει την ικανότητά της να 
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του μέλους της ΕΕ, με ικανοποιητικό βαθμό εναρμόνισης 
με το κοινοτικό κεκτημένο στους περισσότερους τομείς· ενθαρρύνει ωστόσο τις 
κροατικές αρχές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις διοικητικές ικανότητες που 
εξασφαλίζουν την ορθή υλοποίηση έτσι ώστε η χώρα να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από 
την ένταξή της μετά την προσχώρηση·

20. λαμβάνει υπό σημείωση τη διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για τα ναυπηγεία που 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, το Μάιο του 2010· καλεί την κροατική κυβέρνηση να 
περατώσει το ταχύτερο δυνατό τη διαδικασία αναδιάρθρωσης από την άποψη αυτή έτσι 
ώστε να ικανοποιηθεί ένα σημαντικό κριτήριο αναφοράς των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων που είναι απαραίτητο για το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου του 
ανταγωνισμού·

21. παροτρύνει την κροατική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των φορέων 
της κεντρικής διοίκησης που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτινων πόρων και τον ατμοσφαιρικό 
αέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να προστατεύσει ικανοποιητικά το μοναδικό περιβάλλον και 
να διατηρήσει υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας·

22. παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η θέση της Κροατίας και οι τρεις Ευρωπαϊκοί Διάδρομοι 
Μεταφορών που διασχίζουν τη χώρα προσφέρουν αποδοτική από πλευράς κόστους 
πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης προκειμένου για φορτία από την Ανατολή 
και την Άπω Ανατολή και τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης ανάπτυξης των λιμένων, 
των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, που 
απαιτούνται για να διατηρηθεί η ελκυστικότητα της θέσης για τις μεταφορικές υπηρεσίες·

23. παρατηρεί ότι στη γεωργία παραμένουν τα διαρθρωτικά προβλήματα και ότι τα ιδιωτικά 
αγροκτήματα εξακολουθούν να λειτουργούν σε μικρά, κατακερματισμένα κτήματα με 
περιορισμένη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας·
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24. ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για διατήρηση σχέσεων καλής 
γειτονίας και να παραμείνει σημαντικός και προδραστικός προωθητικός παράγοντας της 
περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα· παρατηρεί ότι η πρόοδος από την άποψη 
αυτή υπήρξε άνιση και κατά συνέπεια παροτρύνει την κυβέρνηση της Κροατίας και τις 
κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών να εντείνουν το διάλογό τους που αποβλέπει στη 
συμφιλίωση μεταξύ των πολιτών της περιοχής και στην επίτευξη οριστικών και αμοιβαία 
αποδεκτών λύσεων σε όλα τα εκκρεμή διμερή ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τη χάραξη 
των συνόρων, τους αγνοούμενους, την επιστροφή περιουσιών και την επιστροφή των 
προσφύγων καθώς και την έκδοση πολιτών σε περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου και 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

25. επαναλαμβάνει την ικανοποίησή του για την αποσύνδεση της μεθοριακής διένεξης με τη 
Σλοβενία από την ενταξιακή διαδικασία· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τη θετική 
έκβαση του σλοβενικού δημοψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία διαιτησίας για τα 
σύνορα, η οποία ανοίγει το δρόμο προκειμένου μια διεθνής ομάδα να προτείνει μια λύση 
για τη διένεξη σε σχέση με τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα, κάτι που θα δώσει ένα 
σημαντικό σήμα σε ολόκληρη την περιοχή και θα καλλιεργήσει την κουλτούρα του 
διαλόγου·

26. συγχαίρει την Κροατία και τη Σερβία για τη φιλοδοξία τους και τις προσπάθειές τους να 
ενισχύσουν το πνεύμα συμφιλίωσης μεταξύ των πολιτών τους σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης· χαιρετίζει την κοινή περιήγηση του Κροάτη και του Σέρβου Προέδρου στο 
Vukovar και τις εκφράσεις συγνώμης τους ως σημαντικό βήμα προς τη συμφιλίωση· 
θεωρεί ότι η υπογραφή διμερούς συμφωνίας έκδοσης για την οργανωμένη 
εγκληματικότητα αποτελεί σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της ατιμωρησίας στην 
περιοχή·

27. χαιρετίζει τις  συνομιλίες μεταξύ Κροατίας, Σλοβενίας και Σερβίας που αποβλέπουν στο 
σχηματισμό μιας κοινής εταιρείας σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών για τη 
βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Τουρκίας και 
Ελλάδας μέσω των τριών χωρών· πιστεύει ότι τούτο όχι μόνο θα μειώσει αισθητά τις 
μεταφορικές δαπάνες και θα μειώσει το χρόνο διέλευσης λόγω των απλουστευμένων 
μεθοριακών και τελωνειακών ελέγχων, αλλά επίσης αντανακλά τη δέσμευση ώστε οι 
προσπάθειες συμφιλίωσης να μετουσιωθούν σε πρακτικά βήματα με οικονομικό όφελος 
για όλους·

28. πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής θα μπορούσε να επιταχυνθεί εάν 
συμπεριλαμβανόταν και η Κροατία, μαζί με τη Σερβία, στη στρατηγική για το Δούναβη, 
κάτι που θα προσέφερε ευκαιρία περαιτέρω σύνδεσης των χωρών αυτών με την ΕΕ μέσω 
διαφόρων μορφών συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της 
οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μακροπεριφέρειας του Δούναβη·

°
°      °

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
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Επιτροπή και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Κροατίας.


