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Az Európai Parlament állásfoglalása a Horvátország által elért eredményekről szóló 
2010. évi jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács által 2005. október 3-án elfogadott, a csatlakozási tárgyalások 
Horvátországgal való megnyitásáról szóló határozatra,

– tekintettel a Horvátország által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentésről elfogadott, 
2010. február 10-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Horvátország által elért eredményekről szóló 2010. évi, a Bizottság által 
2010. november 9-én közzétett jelentésre (SEC(2010)1326),

– tekintettel az EU–Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottság tizenegyedik ülésén, 2010. 
március 29-én Zágrábban elfogadott ajánlásokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Parlament továbbra is teljes mértékben el van kötelezve Horvátország 
uniós csatlakozásának elősegítése mellett, és kész megadni minden segítséget a 
csatlakozási folyamat sikeres lezárásához,

B. mivel a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások jelentős mértékben 
előrehaladtak és végső szakaszukba léptek; mivel összességében jelentős előrelépés 
tapasztalható, különösen a tárgyalási fejezetekben rögzített teljesítményjelzők elérése 
terén,

C. mivel a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások 2011 első felében lezárhatók, 
amennyiben következetesen folytatódnak a szükséges reformok, különösen a közigazgatás 
és az igazságügy megerősítése, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a menekültek 
fenntartható visszatelepülésének biztosítása és a volt Jugoszláviával foglalkozó 
nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY) való teljes együttműködés tekintetében, 
valamint továbbviszik a privatizációs folyamatot és elfogadják a nehézségekkel küzdő 
hajógyárak szerkezetváltására vonatkozó terveket,

D. mivel a reformokra irányuló erőfeszítéseket a csatlakozási tárgyalások befejezése után is 
folytatni kell annak érdekében, hogy az ország és polgárai teljes mértékben 
kihasználhassák az EU-tagság előnyeit,

E. mivel az uniós tagság kilátása erőteljes ösztönzőt jelent a nyugat-balkáni régió többi 
országa számára az európai integráció útján arra, hogy folytassák a szükséges politikai, 
gazdasági és jogalkotási reformokat, megerősítsék a régióban a békét és a stabilitást, 
valamint megvalósítsák a megbékélésen alapuló együttélést; mivel az EU-nak meg kell 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0023.
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erősítenie az európai távlatok regionális megközelítését,

Általános észrevételek

1. elismerését fejezi ki Horvátországnak a csatlakozási tárgyalások lezárásához szükséges 
feltételekként rögzített teljesítményjelzők elérése terén elért jelentős eredményekért; arra 
kéri Horvátországot, hogy eltökélten folytassa a reformokat a tárgyalások lezárása és az 
ehhez szükséges teljesítményjelzők elérése érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy minden 
rendelkezésére álló eszközzel támogassa a Horvátország által a teljesítményjelzők elérése 
érdekében tett erőfeszítéseket;

2. meggyőződése, hogy Horvátország gyors csatlakozása európai és regionális jelentőségű 
esemény, amely tovább ösztönözné a nyugat-balkáni régió többi országát a csatlakozáshoz 
szükséges reformok eltökélt elindítására és végigvitelére;

3. továbbra is aggódik amiatt, hogy a legutóbbi Eurobarométer felmérések szerint a horvát 
állampolgárok többsége szerint az EU-csatlakozás nem lenne hasznos az ország számára; 
arra bátorítja a horvát hatóságokat és a civil társadalmat, hogy a Bizottság támogatásával 
lépjenek fel annak érdekében, hogy a horvátok magukénak érezzék az európai integráció 
ügyét;

Politikai kritériumok

4. üdvözli, hogy 2010 júniusában a horvát parlament elsöprő többséggel fogadta el az EU-
csatlakozás miatt szükséges, jelentős alkotmánymódosításokat; úgy véli, hogy az 
elfogadott módosítások utat nyitnak a fennmaradó jogalkotási tennivalók előtt;

5. hangsúlyozza, hogy miközben jelentős további lépések történtek a közigazgatás 
megerősítése érdekében, továbbra is komoly hiányosságok jellemzik a közigazgatási 
eljárásokat, a közigazgatási kapacitások pedig még mindig elégtelenek, különösen a 
közigazgatási reform összetettségének fényében; felkéri a horvát kormányt, hogy egy 
decentralizációs stratégia kidolgozása és alkalmazása révén, illetve a közigazgatás 
depolitizálása, valamint szakmai és etikai színvonalának javítása útján hozza be a 
decentralizációs folyamat végrehajtása terén elszenvedett időveszteséget; 

6. úgy véli, hogy a korrupció továbbra is széles körben elterjedt Horvátországban, érinti a 
társadalom, a gazdaság és a kormányzat valamennyi szegmensét; üdvözli, hogy a horvát 
kormány határozottan kiáll a korrupció valamennyi formájával szemben; hangsúlyozza, 
hogy a kormány külön figyelmet szentelt a korrupció elleni küzdelem jogi és intézményi 
keretének, ideértve a nyomozásokat, a bírósági eljárásokat, valamint az ügynökségek 
közötti és nemzetközi együttműködést is; tudomásul veszi a magas rangú személyek ellen 
folyamatban lévő korrupciós ügyeket, amelyekben két volt miniszter, magas beosztású 
köztisztviselők és több állami tulajdonban lévő vállalat vezetője is érintett; üdvözli, hogy 
az ország négy legnagyobb bíróságán külön osztályt hoztak létre a korrupcióval és a 
szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyek vizsgálatára, amely osztály bírói átvilágításon 
esnek át és célzott továbbképzésben részesülnek;

7. megállapítja, hogy miközben a korrupció elleni küzdelem továbbra is a kormány fő 
prioritásai közé tartozik, igen kevés korrupciós eset került a bíróságok elé, és ezek nagy 
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részében még tart a nyomozás vagy az eljárás; felkéri a horvát hatóságokat a közigazgatási 
képességek és a korrupció ellen fellépő testületek további megerősítésére, különös 
tekintettel a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem hivatalára (USKOK), 
valamint a politikai elszámoltathatóság kultúrájának megszilárdítására;

8. örömmel nyugtázza az igazságügy további reformjára irányuló erőfeszítéseket, különösen 
a reform felülvizsgált cselekvési tervének elfogadását; üdvözli a hosszan elhúzódó, 
különösen a három évnél hosszabb ideje tartó ügyek számának további csökkentését és a 
bírósági rendszer racionalizálását (nagyobb bíróságok, megyei és kereskedelmi bíróságok 
létrehozása, a bírók specializálódása); tudomásul veszi az előremutató lépéseket, köztük 
az állami igazságügyi tanács, a bíróképző akadémia függetlensége, a bírósági 
tisztviselőket képző iskola létrehozása, a bírósági kinevezések függetlensége, a bírói 
szakmai életpálya megerősítése és a vezető bírók fegyelmi felelőssége, valamint a 
bíróságok fokozott függetlenségét garantáló általános biztosítékok elfogadása 
tekintetében;

9. hangsúlyozza, hogy bár a bíróságok csökkentették az ítéletre váró megoldatlan ügyek 
számát, a jogállamiság és a polgárok igazságszolgáltatásba vetett bizalma továbbra sem 
teljes, mivel sok ügy régóta húzódik és túlságosan hosszú ideig tartanak a bírósági 
eljárások; sajnálattal állapítja meg, hogy a sok bíró mellett kevés támogató személyzet 
dolgozik a bíróságokon, és felkéri a horvát hatóságokat e probléma orvoslására;

10. tudomásul veszi az ICTY ügyésze által az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt 2010 
decemberében tett nyilatkozatot; üdvözli, hogy Horvátország együttműködési készsége 
megfelel az ICTY igényeinek, hogy a segítségnyújtási kérelmekre hatékonyan válaszol, a 
tanúvallomásokhoz és bizonyítékokhoz késedelem nélkül biztosít hozzáférést, valamint 
általánosságban is javult a közigazgatási vizsgálatok minősége; felkéri a horvát kormányt, 
hogy folytasson intenzívebb vizsgálatot a hiányzó katonai dokumentumok ügyében;

11. megjegyzi, hogy bizonyos fontos katonai dokumentumokra vonatkozó kérelmeknek még 
mindig nem tettek eleget, ám üdvözli a horvát ügynökségközi akciócsoport erőfeszítéseit a 
kért dokumentumok hollétéről való teljes körű elszámolásra; felkéri a Tanácsot, hogy 
vegye figyelembe az ICTY Elsőfokú Tanácsának állásfoglalását, amely szerint nem lehet 
kellő biztonsággal megállapítani, hogy a kért tüzérségi naplók léteznek-e;

12. örömmel állapítja meg, hogy Horvátország továbbra is aktívan folytat saját 
kezdeményezésű eljárásokat háborús bűncselekmények ügyében, és hogy az ügyészek 
folytatják a függőben lévő esetek és a vádlottak távollétében hozott ítéletek áttekintését, 
valamint standard intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy a vádlottak 
nemzetiségüktől függetlenül egyenlő bánásmódban részesüljenek; megállapítja 
ugyanakkor, hogy a háborús bűncselekmények bűnvádi eljárásai tekintetében további 
előrelépésre van szükség a teljes mértékben elfogulatlan és pártatlan bűnvádi eljárások 
biztosítása, valamint a büntetlenség felszámolása és a tanúvédelem javítása érdekében; 
bátorítja a horvát hatóságokat, hogy e téren mélyítsék tovább a párbeszédet és az 
együttműködést a szomszédos országokkal;

13. üdvözli a menekültek visszatérése kapcsán történt általános előrelépést és megállapítja, 
hogy a visszatérések több mint fele fenntartható, a többi esetben a menekültek vagy 
egyszeri alkalommal tértek vissza, vagy rendszeresen visszajárnak korábbi lakhelyükre; 
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örömmel tapasztalja, hogy az ország nagy részében a közvélemény már kevésbé 
ellenséges a visszatérő szerbekkel szemben; felkéri a horvát hatóságokat, hogy folytassák 
az „állandó lakhellyel rendelkező” státus megszerzése előtt álló akadályok felszámolását, 
gyorsítsák fel a házépítési programot, indítsanak szociális és gazdasági helyreállítási 
projekteket, tegyenek további erőfeszítéseket a háború sújtotta hátrányos helyzetű régiók 
gazdaságának fellendítése érdekében, valamint folytassák az etnikumok közötti 
megbékélés előmozdítását az etnikai tolerancia szellemében;

14. elégedetten tapasztalja ugyan, hogy Horvátország az elsők között fogadta el a fogyatékkal 
élő személyek jogairól szóló nemzetközi egyezményt, mégis felszólítja a horvát 
hatóságokat, hogy dolgozzanak ki konkrét terveket a fogyatékkal élők intézetekben 
történő elhelyezésével és jogképességével kapcsolatos reformokra vonatkozóan, valamint 
a fogyatékkal élők jogainak teljes körű biztosítása érdekében találjanak megoldást arra a 
helyzetre, hogy egyre több szellemi fogyatékos él túlzsúfolt intézetekben; arra ösztönzi 
Horvátországot, hogy folytassa a fogyatékkal élők lakáshoz jutásával kapcsolatos jogi 
rendelkezések megerősítését;

15. megállapítja, hogy a fogva tartottak emberséges bánásmódban részesülnek ugyan, és 
megkezdődött az új börtönlétesítmények építése is, a börtönök zsúfoltsága miatt a 
hatóságok mégis képtelenek eleget tenni a fogva tartottak szükségleteinek az egészségügyi 
ellátás, a higiéniai viszonyok, a kellő tér és friss levegő, valamint a munkalehetőségekhez 
való hozzájutás tekintetében;

Gazdasági kritériumok

16. megállapítja, hogy a gazdasági hanyatlás lassulása ellenére a horvát gazdaság tovább 
zsugorodott, a reál GDP pedig csökkent; üdvözli a gazdaságélénkítő terveket, ám felhívja 
a kormányt, hogy ajánlásait szigorú politikák révén valósítsa is meg;

17. felszólítja a horvát kormányt, hogy orvosolja a gazdaság szerkezeti gyengeségeit és a 
versenyképességet fokozó szerkezeti reformok révén csökkentse az állam újraelosztásban 
játszott szerepét; hangsúlyozza, hogy racionalizálni kell a közszférát, valamint további 
költségvetési konszolidációra és reformokra van szükség a közkiadások csökkentése 
érdekében; megállapítja továbbá, hogy jelentős erőfeszítéseket kell tenni a horvát 
egészségügy, a szociális rendszerek és az állami támogatási politikák reformja érdekében, 
hogy felelősségteljes költségvetési politika keretében ésszerű szintre lehessen beállítani a 
közkiadásokat;

18. felkéri a horvát kormányt, hogy találjon megoldást az igen alacsony foglalkoztatottság 
problémájára, a rugalmatlan munkaerő-piaci szabályozás módosításával, a 
munkavállalókat a munkaerőpiactól való távol maradásra ösztönző körülmények 
felszámolásával, valamint a szakoktatás, a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségének biztosításával tegyen további erőfeszítéseket a munkaerő-piaci részvétel 
fokozására; 

Képesség a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére

19. örömmel nyugtázza, hogy Horvátország tovább javította képességét az uniós 
csatlakozással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére, és a legtöbb ágazatban jó 
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arányban teremtett összhangot a közösségi vívmányokkal; mindazonáltal arra bátorítja a 
horvát hatóságokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a vívmányok megfelelő 
végrehajtásához szükséges intézményi kapacitásra annak érdekében, hogy az ország a 
csatlakozást követően a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhassa az EU-tagságból 
származó előnyöket;

20. tudomásul veszi a nehézségekkel küzdő hajógyárak számára 2010 májusában kiírt 
tendereket; felszólítja a horvát kormányt, hogy a lehető leghamarabb vigye végbe az e 
tekintetben szükséges szerkezetátalakításokat annak érdekében, hogy elérje a csatlakozási 
tárgyalások egyik fontos teljesítményjelzőjét, mivel ez teszi lehetővé a 
versenyképességgel kapcsolatos fejezet ideiglenes lezárását;

21. sürgeti a horvát kormányt, hogy találjon megoldást a környezetgazdálkodásért, és 
különösen a hulladék- és vízgazdálkodásért, valamint a levegőminőségért felelős központi 
kormányzati intézmények széttöredezettségének problémájára, hogy képesek legyenek 
kellő mértékben megóvni az egyedülálló környezetet és fenntartani a magas szintű 
biodiverzitást;

22. elégedetten állapítja meg, hogy Horvátország földrajzi elhelyezkedése és az országot 
átszelő három európai közlekedési folyosó költséghatékony útvonalat jelent a közép-
európai piacok felé a Keletről és Távol-Keletről érkező teherhajók számára, és 
hangsúlyozza, hogy a kikötőket és az európai folyosókkal való közúti és vasúti 
kapcsolódásokat integrált módon kell fejleszteni annak érdekében, hogy az ország 
továbbra is vonzó helyszín legyen a szállítási szolgáltatók számára;

23. megállapítja, hogy a mezőgazdaságban továbbra is fennállnak a szerkezeti kihívások, és 
hogy a magángazdaságok még mindig kicsi, széttöredezett birtokokon működnek, 
amelyek méretükből adódóan csak korlátozott mértékben alkalmasak a gazdaságos 
termelésre;

Regionális együttműködés

24. bátorítja Horvátországot, hogy tegyen további erőfeszítéseket a jószomszédi kapcsolatok 
fenntartására és arra, hogy továbbra is minden szinten jelentős mértékben és proaktív 
módon mozdítsa elő a regionális együttműködést; megállapítja, hogy az e tekintetben elért 
eredmények egyenlőtlenek, ezért sürgeti a horvát kormányt és a szomszédos államok 
kormányait, hogy folytassanak intenzívebb párbeszédet a régió lakói közötti megbékélés, 
valamint a megoldatlan kétoldalú kérdések végleges és kölcsönösen elfogadható 
rendezése érdekében, különös tekintettel a határok kijelölésére, az eltűnt személyekre, a 
tulajdonviszonyok helyreállítására és a menekültek visszatérésére, továbbá a háborús és 
emberiségellenes bűnökkel vádolt állampolgárok kiadatására;

25. ismételten elégedettségének ad hangot amiatt, hogy a Szlovéniával folytatott határvita 
immár nem akadályozza a csatlakozást; üdvözli ezzel összefüggésben a határrendezési 
megállapodással kapcsolatos szlovén népszavazás kedvező eredményét, amelynek 
köszönhetően egy nemzetközi csoport tehet javaslatot a szárazföldi és tengeri határok 
kérdésének megoldására, ami az egész régió számára fontos jelzés lehetne a párbeszéd 
kultúrájának előmozdítása érdekében;



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

HU

26. elismerését fejezi ki Horvátországnak és Szerbiának a polgáraik közötti, kölcsönös 
bizalmon alapuló megbékélés erősítésére irányuló szándékukért, és az e cél érdekében tett 
erőfeszítéseikért; üdvözli, hogy a horvát és szerb elnök közösen látogatott Vukovárba, 
ahol a megbékélés felé mutató jelentős lépésként bocsánatot kértek; úgy véli, hogy a 
szervezett bűnözéssel kapcsolatos kétoldalú kiadatási egyezmény aláírása a régióban 
jellemző büntetlenség felszámolása irányában tett jelentős lépés;

27. üdvözli a Horvátország, Szlovénia és Szerbia között zajló megbeszéléseket egy közös 
vasúti szállítmányozási vállalat létrehozásáról annak érdekében, hogy javuljon az e három 
országon áthaladó áruszállítás Nyugat-Európa, illetve Törökország és Görögország között; 
úgy véli, hogy ez az egyszerűsített határőrizeti és vámellenőrzések révén egyrészt jelentős 
mértékben csökkenti a szállítási költségeket és rövidebbé teszi a szállítási időt, másrészt 
tükrözi azt a szándékot is, hogy a megbékélésre tett erőfeszítéseket valamennyi fél 
számára gazdaságilag előnyös gyakorlati intézkedésekben is megvalósítsák;

28. úgy véli, hogy a régió gazdasági fejlődése azzal is gyorsítható lenne, ha Szerbia mellett 
Horvátországot is integrálnák a Duna-stratégiába, mivel ez lehetővé tenné, hogy ezek az 
országok szorosabban kapcsolódjanak az EU-hoz a közlekedés, a környezetvédelem és a 
gazdaságfejlesztés terén a dunai makrorégió keretében folytatott együttműködés különféle 
formái révén;

°
°      °

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és 
Horvátország kormányának és parlamentjének.


