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Euroopan parlamentin päätöslauselma Kroatiaa koskevasta vuoden 2010
edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 annetun neuvoston päätöksen aloittaa 
liittymisneuvottelut Kroatian kanssa,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman Kroatian 
edistymiskertomuksesta vuodelta 20091,

– ottaa huomioon vuotta 2010 koskevan Kroatian edistymiskertomuksen, jonka komissio 
julkaisi 9. marraskuuta 2010 (SEK(2010)1326),

– ottaa huomioon EU:n ja Kroatian parlamentaarisen sekavaliokunnan 11. kokouksen 
suositukset, jotka annettiin Zagrebissa 29. maaliskuuta 2010,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on edelleen täysin sitoutunut edistämään 
Kroatian liittymistä Euroopan unionin jäseneksi ja tukemaan sen liittymisprosessin 
saattamista menestyksekkäästi loppuun,

B. ottaa huomioon, että Kroatian kanssa käytävät liittymisneuvottelut ovat edenneet 
merkittävästi ja ovat loppuvaiheessaan; panee merkille, että erityisesti neuvotteluluvuissa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on tapahtunut huomattavaa edistystä,

C. ottaa huomioon, että liittymisneuvottelut Kroatian kanssa voidaan saattaa päätökseen 
vuoden 2011 alkupuoliskolla edellyttäen, että tarvittavia uudistuksia jatketaan 
määrätietoisesti muun muassa vahvistamalla julkista hallintoa ja oikeuslaitosta, torjumalla 
tarmokkaasti korruptiota, varmistamalla pakolaisten paluun pysyvyys, tekemällä kattavaa 
yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja 
jatkamalla vaikeuksissa olevien telakoiden yksityistämistä ja niitä koskevien 
uudistussuunnitelmien toteuttamista,

D. ottaa huomioon, että uudistamispyrkimyksiä on jatkettava myös liittymisneuvottelujen 
päättymisen jälkeen, jotta maa ja sen kansalaiset hyötyisivät täysipainoisesti EU-
jäsenyyden eduista,

E. ottaa huomioon, että EU-jäsenyyden mahdollisuus kannustaa voimakkaasti muita 
Euroopan yhdentymisprosessissa mukana olevia Länsi-Balkanin alueen maita 
toteuttamaan tarpeellisia poliittisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia ja 
vahvistamaan rauhaa, vakautta ja sovinnollista yhteiseloa alueella; katsoo, että EU:n olisi 
vahvistettava alueellista toimintamallia Euroopan yhdentymisessä,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit P7_TA(2010)0023.
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Yleisiä huomautuksia

1. kiittää Kroatiaa siitä, että se on edistynyt huomattavasti liittymisneuvottelujen 
päättämiseksi vaadittavien tavoitteiden saavuttamisessa; pyytää Kroatiaa toteuttamaan 
määrätietoisesti tarvittavat uudistukset, jotta se voi saavuttaa viimeiset tavoitteet ja saattaa 
neuvottelut päätökseen; kehottaa komissiota tekemään kaikkensa tukeakseen Kroatian 
pyrkimyksiä saavuttaa tavoitteet;

2. uskoo vahvasti, että Kroatian nopealla liittymisellä on sekä eurooppalainen että 
alueellinen ulottuvuus ja että se kannustaisi muita Länsi-Balkanin maita käynnistämään ja 
panemaan määrätietoisesti täytäntöön liittymiseen vaadittavia uudistuksia;

3. on edelleen huolissaan siitä, että viimeisen eurobarometri-tutkimuksen mukaan enemmistö 
Kroatian kansalaisista on sitä mieltä, että Kroatian EU-jäsenyys ei hyödyttäisi maata;
kannustaa Kroatian viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa ryhtymään komission avulla 
toimiin, joiden tavoitteena on saada kroatialaiset tuntemaan, että Euroopan 
yhdentymishanke kuuluu myös heille;

Poliittiset arviointiperusteet

4. pitää myönteisenä, että kesäkuussa 2010 Kroatian parlamentin selvä enemmistö hyväksyi 
EU-jäsenyyden edellyttämiä merkittäviä muutoksia maan perustuslakiin; katsoo, että 
perustuslakiin hyväksytyt muutokset tasoittavat tietä muun lainsäädännön hyväksymiselle;

5. painottaa, että vaikka julkishallinnon vahvistuminen on edennyt merkittävästi, 
hallintomenettelyissä on edelleen suuria puutteita ja hallinnon valmiudet eivät vieläkään
ole riittävät erityisesti, kun otetaan huomioon julkishallinnon uudistuksen 
monimutkaisuus; pyytää Kroatian hallitusta puuttumaan hajauttamisprosessin 
huomattaviin viivytyksiin myös laatimalla ja toteuttamalla hajautusstrategia ja 
toteuttamalla lisätoimenpiteitä julkishallinnon politisoinnin torjumiseksi ja sen 
ammatillisuuden ja eettisyyden vahvistamiseksi;

6. toteaa, että korruptio on edelleen laajalle levinnyttä Kroatiassa, ja se koskee lähes kaikkia 
yhteiskunnan, talouden ja valtiovallan osa-alueita; pitää myönteisenä Kroatian hallituksen 
pyrkimyksiä ottaa vahva kanta kaikkia korruptiomuotoja vastaan; painottaa, että hallitus 
antoi erityishuomiota korruption torjuntaan liittyvälle oikeudelliselle ja institutionaaliselle 
kehykselle, mukaan lukien tutkinnat, syytteeseenpano ja elintenvälinen sekä 
kansainvälinen yhteistyö; panee merkille meneillään olevat suuren luokan 
korruptionvastaiset tapaukset, joissa on mukana kaksi entistä ministeriä, korkeatasoisia 
valtion virkamiehiä ja useita valtion yhtiöiden johtajia; pitää myönteisenä erityisten 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten osastojen perustamista maan neljään 
suurimpaan tuomioistuimeen, joissa tuomarit valitaan ja joissa he saavat lisäkoulutusta;

7. huomauttaa, että vaikka korruption torjunta on edelleen yksi hallituksen ensisijaisista 
tavoitteista, vain muutama korruptiotapaus on tuotu oikeuteen ja suurin osa jää syyte- tai 
tutkintavaiheeseen; pyytää Kroatian viranomaisia vahvistamaan edelleen 
korruptionvastaisten elinten, erityisesti korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaviraston (USKOK), hallinnollisia valmiuksia ja edistämään edelleen poliittisen 
vastuun kulttuuria;
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8. on tyytyväinen huomattaviin pyrkimyksiin jatkaa oikeuslaitoksen uudistamista ja 
erityisesti oikeuslaitoksen uudistamista koskevan tarkistetun toimintasuunnitelman 
hyväksymiseen; panee tyytyväisenä merkille edistymisen oikeustapausten kasaumien 
vähentämisessä, erityisesti sellaisten tapausten, joiden käsittely kestää yli kolme vuotta, 
sekä edistymisen oikeuslaitosjärjestelmän järkeistämisessä, jonka puitteissa on perustettu 
suurempia tuomioistuimia, alueellisia tuomioistuimia ja kauppaoikeustuomioistuimia sekä 
koulutettu erikoistuneita tuomareita; panee merkille myönteiset edistysaskeleet, joista 
voidaan mainita esimerkkeinä oikeusneuvosto, oikeusakatemian itsenäisyys ja koulun 
perustaminen oikeusviranomaisille, oikeuslaitoksen nimitysten itsenäisyyden 
vahvistaminen, päätuomareiden urakehityksen ja kurinpidollisen vastuun vahvistaminen 
sekä yleisten suojamekanismien käyttäminen oikeuslaitoksen vahvemman itsenäisyyden 
takaamiseksi;

9. painottaa, että vaikka tuomioistuimet ovat vähentäneet käsittelyä odottavien 
ratkaisemattomien oikeustapausten määrää, oikeusvaltioperiaate ja kansalaisten luottamus 
oikeuslaitokseen kärsivät edelleen tapausten raskaasta kasaumasta ja 
oikeudenkäyntimenettelyjen liian pitkästä kestosta; toteaa valitellen, että vaikka 
tuomareita on paljon, oikeuslaitoksen henkilökuntaa ei ole riittävästi, ja pyytää siksi 
Kroatian viranomaisia puuttumaan tähän epäkohtaan;

10. panee merkille entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen 
pääsyyttäjän YK:n turvallisuusneuvostossa kesäkuussa 2010 esittämän julkilausuman;
pitää myönteisenä, että Kroatia ottaa yhteistyössään huomioon Jugoslavian alueen 
kansainvälisen rikostuomioistuimen tarpeet, että avustuspyyntöihin vastataan tehokkaasti, 
että yhteys todistajiin ja todisteet toimitetaan viipymättä ja että on todettu yleistä 
parannusta hallintoon kohdistuvien tutkintojen laadussa; pyytää Kroatian hallitusta 
tehostamaan hallinnollista tutkintaa, joka liittyy puuttuviin sotilaallisiin asiakirjoihin;

11. panee merkille, että tärkeiden sotilaallisten asiakirjojen toimituskysymys on edelleen 
ratkaisematta, mutta pitää kuitenkin myönteisenä Kroatian virastojen välisen 
erikoistyöryhmän pyrkimyksiä toimittaa täydelliset tiedot pyydettyjen asiakirjojen 
olinpaikasta; kehottaa neuvostoa harkitsemaan Jugoslavian alueen kansainvälisen 
rikostuomioistuimen kantaa, erityisesti kun ei ole pystytty riittävällä varmuudella 
sanomaan, onko pyydettyjä tykistörekisterejä vielä jäljellä;

12. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia on aktiivinen ja järjestää sotarikostapausten 
oikeudenkäyntejä omasta aloitteestaan ja että syyttäjät jatkavat ratkaisemattomien 
sotarikostapausten ja poissaolevien tuomioiden tarkastelua ja että se soveltaa 
standardinmukaisia toimenpiteitä, joilla taataan yhdenmukaiset käytännöt riippumatta 
vastaajan kansallisesta alkuperästä; huomauttaa kuitenkin, että sotarikosoikeudenkäyntien 
toteuttamista on vielä parannettava merkittävästi, jotta varmistetaan täysin puolueeton 
käsittely ja puututaan rankaisematta jäämiseen sekä parannetaan todistajien suojelua;
kehottaa Kroatian viranomaisia lisäämään vuoropuhelua ja yhteistyötä tällä alalla 
naapurimaiden kanssa;

13. pitää myönteisenä pakolaisten paluussa saavutettua yleistä edistystä ja panee merkille, että 
yli puolet kaikista paluista on pysyviä, kun taas loput ovat kertaluontoisia tai väliaikaisia 
paluita; panee tyytyväisenä merkille, että yleinen vihamielisyys palaavia serbejä kohtaan 
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on vähentynyt suurimmassa osassa maata; pyytää Kroatian viranomaisia poistamaan esteet 
pysyvän asuinluvan saamiselta, nopeuttamaan talojen uudelleenrakennusohjelmaa, 
toteuttamaan sosiaalisia ja taloudellisia elvytyshankkeita, pyrkimään edelleen elvyttämään 
sodan runtelemien köyhien alueiden talouksia ja jatkamaan etnisten ryhmien välisen 
sovittelun edistämistä etnisen suvaitsevaisuuden ilmapiirissä;

14. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia sitoutui ensimmäisten maiden joukossa 
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, ja 
pyytää Kroatian viranomaisia laatimaan konkreettisia suunnitelmia institutionaalisten ja 
oikeudellisten valmiuksien uudistamiseksi sekä puuttumaan siihen, että yhä suurempi osa 
mielisairaista henkilöistä asuu ruuhkaisissa laitoksissa yhteisöjen sijaan, jotta vammaisten 
henkilöiden oikeudet taattaisiin täysipainoisesti; kannustaa Kroatiaa panemaan täytäntöön 
asianmukaiset oikeudelliset säännökset vammaisten henkilöiden esteettömästä pääsystä 
rakennuksiin;

15. huomauttaa, että vaikka vankien kohtelu oli yleisesti inhimillistä ja uusien vankilatilojen 
rakentaminen on aloitettu, viranomaiset eivät tilanahtauden vuoksi täysin pystyneet 
vastaamaan vankien terveydenhoitoon, hygieniaan, tilan ja raittiin ilman saantiin sekä 
työmahdollisuuksiin liittyviin tarpeisiin;

Taloudelliset arviointiperusteet

16. huomauttaa, että vaikka talouden alamäki on hidastunut, Kroatian talous on supistunut 
edelleen reaalisen BKT:n laskun myötä; pitää myönteisinä talouden elvytyssuunnitelmia, 
mutta kehottaa silti hallitusta muuttamaan suosituksensa kurinalaisiksi toimintalinjoiksi;

17. kehottaa Kroatian hallitusta puuttumaan talouden rakenteellisiin heikkouksiin ja 
supistamaan rooliaan resurssien uudelleenjakajana tekemällä rakenteellisia uudistuksia 
kilpailukyvyn edistämiseksi; painottaa, että on tehostettava julkista sektoria ja lisättävä 
julkisen talouden vakauttamista tai uudistuksia, joiden tavoitteena on vähentää julkisia 
menoja; huomauttaa lisäksi, että on ponnisteltava huomattavasti Kroatian 
terveydenhuoltoalan, sosiaalijärjestelmien ja valtiontukipolitiikkojen uudistamiseksi, jotta 
saavutetaan vakaa julkisten menojen taso asianmukaisissa verotuspolitiikan puitteissa;

18. kehottaa Kroatian hallitusta puuttumaan erittäin alhaisiin työllisyyslukuihin, pyrkimään 
ponnekkaammin lisäämään työelämään osallistumista puuttumalla joustamattomiin 
työmarkkinoiden säännöksiin ja työntekijöiden työmarkkinoille osallistumisen esteisiin ja 
panostamaan ammatilliseen koulutukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;

Edellytykset täyttää jäsenyyteen liittyvät velvoitteet

19. toteaa tyytyväisenä, että Kroatia on edelleen parantanut kykyään omaksua EU-jäsenyyden 
velvoitteita ja useimmilla aloilla lainsäädäntö on mukautettu yhteisön säännöstöön;
kannustaa kuitenkin Kroatian viranomaisia kiinnittämään erityistä huomiota sen 
asianmukaisen täytäntöönpanon takaaviin hallinnollisiin valmiuksiin, jotta maa saa 
parhaan mahdollisen hyödyn EU-jäsenyydestä liittymisen jälkeen;

20. panee merkille toukokuussa 2010 vaikeuksissa olleita telakoita koskevat tarjouskilpailut;
kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan mahdollisimman nopeasti päätökseen 
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uudistamisprosessin, jotta se saavuttaa liittymisneuvottelujen tärkeän tavoitteen, jotta 
kilpailua koskeva luku voidaan sulkea väliaikaisesti;

21. vaatii Kroatian hallitusta puuttumaan ympäristönhallinnasta vastaavien valtionhallinnon, 
erityisesti jätteiden ja vesivarojen hallinnasta sekä ilmasta vastaavien instituutioiden 
hajaantumiseen, jotta voitaisiin säilyttää riittävästi ainutlaatuista ympäristöä sekä laaja 
biologinen monimuotoisuus;

22. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatian sijainti ja kolme eurooppalaista 
liikennekäytävää, jotka kulkevat maan läpi, antavat kustannustehokkaan pääsyn idästä ja 
Kaukoidästä lähtöisin oleville rahtikuljetuksille Keski-Euroopan markkinoille, ja 
painottaa, että satama-, rautatie- ja maantieyhteyksiä eurooppalaisiin käytäviin on 
kehitettävä yhtenäistetysti, jotta sijainti säilyy houkuttelevana kuljetuspalveluille;

23. panee merkille, että rakenteelliset haasteet ovat säilyneet maataloudessa ja että yksityiset 
maatilat toimivat edelleen pienillä hajallaan olevilla mailla, joilla mahdollisuudet 
saavuttaa mittakaavaetuja ovat rajalliset;

Alueellinen yhteistyö

24. kannustaa Kroatiaa jatkamaan ponnistuksia hyvien naapurisuhteiden ylläpitämiseksi ja 
toimimaan edelleen merkittävänä ja proaktiivisena alueellisen yhteistyön edistäjänä 
kaikilla tasoilla; panee kuitenkin merkille, että edistyminen tässä asiassa on ollut 
epätasaista, ja vaatii siksi Kroatian hallitusta ja naapurimaiden hallituksia tehostamaan 
alueen kansalaisten sovitteluun tähtäävää vuoropuheluaan, jotta voidaan löytää lopullisia 
ja molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja kaikkiin ratkaisematta oleviin kahdenvälisiin 
ongelmiin, erityisesti rajalinjojen määrittämiseen, kateissa olevien henkilöiden 
kysymykseen, omaisuuden palauttamiseen ja pakolaisten paluuseen sekä kansalaisten 
luovuttamiseen silloin, kun on kyse sotarikoksista tai rikoksista ihmiskuntaa vastaan;

25. toistaa olevansa tyytyväinen siihen, että rajakiista Slovenian kanssa erotettiin 
liittymisprosessista; panee tyytyväisenä merkille, että rajariidasta tehdystä 
välityssopimuksesta saatiin Slovenian kansanäänestyksessä myönteinen tulos, mikä 
helpottaa kansainvälisen työryhmän tehtävää, kun se ehdottaa ratkaisua maa- ja merirajoja 
koskevassa kiistassa, ja on tärkeä viesti koko alueelle vuoropuhelun kulttuurin edistämisen 
puolesta;

26. kiittää Kroatiaa ja Serbiaa niiden kunnianhimosta ja pyrkimyksistä vahvistaa sovittelua 
kansalaistensa keskuudessa keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä; panee tyytyväisenä 
merkille Kroatian ja Serbian presidenttien yhteisen matkan Vukovariin ja heidän 
anteeksipyyntönsä, jotka ovat tärkeitä sovintoon johtavia edistysaskelia; pitää 
järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan kahdenvälisen luovutussopimuksen 
allekirjoittamista merkittävänä edistysaskeleena rankaisemattomuuden vähentämisessä 
alueella;

27. suhtautuu myönteisesti Kroatian, Slovenian ja Serbian välisiin keskusteluihin yhteisen 
rahtia kuljettavan rautatieyrityksen perustamisesta rahtikuljetusten parantamiseksi kolmen 
maan kautta Länsi-Eurooppaan ja Turkkiin sekä Kreikkaan sekä näistä maista poispäin;
katsoo, että näin säästetään huomattavasti kuljetuskuluissa ja lyhennetään matkustusaikoja 



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

FI

yksinkertaisempien raja- ja tullimuodollisuuksien ansiosta ja tämän lisäksi osoitetaan 
sitoutumista muuttaa sovittelupyrkimykset konkreettisiksi toimiksi, jotka hyödyttävät 
kaikkia taloudellisesti;

28. katsoo, että alueen talouskehitystä voitaisiin nopeuttaa ottamalla Serbian lisäksi myös 
Kroatia mukaan Tonavan aluetta koskevaan strategiaan, mikä antaisi mahdollisuuden 
kytkeä nämä maat tiukemmin EU:hun erilaisilla yhteistyömuodoilla liikenteen, 
ympäristön ja talouskehityksen aloilla Tonavan makroalueen puitteissa;

°
°      °

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Kroatian hallitukselle ja parlamentille.


