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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Tarybos sprendimą pradėti derybas su Kroatija dėl 
narystės Europos Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 2009 m. Kroatijos pažangos 
ataskaitos1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos paskelbtą 2010 m. Kroatijos pažangos 
ataskaitą (SEC(2010)1326),

– atsižvelgdamas į 11-ojo ES ir Kroatijos jungtinio parlamentinio komiteto rekomendacijas, 
priimtas 2010 m. kovo 29 d. Zagrebe,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Parlamentas ir toliau visapusiškai pasirengęs remti Kroatijos narystę 
Europos Sąjungoje, taip pat pasiryžęs padėti sėkmingai užbaigti Kroatijos stojimo į ES 
procesą, 

B. kadangi stojimo derybose su Kroatija padaryta didelė pažanga ir pradėtas jų galutinis 
etapas; kadangi didelė bendrą pažanga, be kita ko, pastebėta siekiant patenkinti derybų 
skyriuose nustatytus kriterijus,

C. kadangi stojimo derybos su Kroatija gali būti baigtos 2011 m. pirmoje pusėje, jeigu bus 
ryžtingai tęsiamos būtinos reformos, ypač stiprinant viešąjį administravimą ir teismų 
sistemą, toliau kovojant su korupcija, užtikrinant ilgalaikį pabėgėlių sugrįžimą ir 
visapusiškai bendradarbiaujant su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai 
Jugoslavijai (TBTBJ), taip pat tęsiant privatizacijos procesą ir priimant sudėtingoje 
padėtyje esančių laivų statyklų struktūrinio pertvarkymo planus,

D. kadangi tam, jog šalis ir jos piliečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti narystės ES 
privalumais, reformų pastangos turi būti tęsiamos ir užbaigus derybas dėl narystės;

E. kadangi narystės ES perspektyva yra didelė paskata kitoms Vakarų Balkanų regiono 
šalims, siekiančioms integracijos į ES, vykdyti būtinas politines, ekonomines ir teisėkūros 
reformas bei stiprinti taiką, stabilumą ir sugyvenimą susitaikant regione; kadangi ES 
derėtų stiprinti europinės perspektyvos regioninį aspektą;

Bendrosios pastabos

1. giria Kroatiją už didelę pažangą, pasiektą patenkinant kriterijus, būtinus derybų dėl 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0023.
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narystės užbaigimui; prašo Kroatijos ryžtingai tęsti būtinas reformas, kad ji galėtų 
patenkinti derybų skyrių uždarymo kriterijus ir užbaigti derybas;  ragina Komisiją 
pasinaudoti visais savo pajėgumais remiant Kroatijos pastangas patenkinti atitinkamus 
kriterijus;

2. yra tvirtai įsitikinęs, kad greita Kroatijos narystė svarbi Europos bei regioniniu aspektu, be 
to, ji paskatintų likusias Vakarų Balkanų šalis ryžtingai pradėti ir įgyvendinti su naryste 
susijusias reformas; 

3. tebėra susirūpinęs dėl to, kad, kaip matyti iš vėliausios „Eurobarometro“ apklausos 
duomenų, dauguma Kroatijos piliečių mano, kad Kroatijos narystė ES šaliai nebūtų 
naudinga;  ragina Kroatijos valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę padedant Komisijai 
sutelkti savo pastangas siekiant, jog Kroatijos piliečiai pajaustų, kad Europos projektas yra 
ir jų projektas;

Politiniai kriterijai

4. teigiamai vertina tai, kad 2010 m. birželio mėnesį Kroatijos Parlamentas didžiule balsų 
dauguma priėmė esminių Konstitucijos pakeitimų, būtinų narystei ES;  mano, kad 
patvirtinti Konstitucijos pakeitimai atvers kelią likusių teisės aktų patvirtinimui;

5. pabrėžia, kad, nors dar daugiau nuveikta stiprinant viešąjį administravimą, tebėra esminių 
administravimo procedūrų trūkumų, be to, vis dar nepakanka administravimo pajėgumų, 
ypač atsižvelgiant į viešojo administravimo reformos sudėtingumą; ragina Kroatijos 
vyriausybę spręsti decentralizacijos proceso geroko vėlavimo problemą, be kita ko, 
parengiant ir įgyvendinant decentralizavimo strategiją, taip pat imantis tolesnių veiksmų 
depolitizuojant viešojo administravimo įstaigas bei toliau didinant jų profesionalumą ir 
gerinant etikos laikymąsi; 

6. mano, kad korupcija Kroatijoje tebėra plačiai paplitusi ir prigijusi beveik visuose 
visuomenės, ekonomikos ir valdžios institucijų sektoriuose;  teigiamai vertina Kroatijos 
vyriausybės pastangas tvirtai kovoti su bet kokių formų korupcija; pabrėžia, kad Kroatijos 
vyriausybė skyrė ypatingą dėmesį teisinei ir institucinei kovos su korupcija, įskaitant 
ikiteisminius tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą bei tarptautinį ir įstaigų tarpusavio 
bendradarbiavimą, sistemai;  atkreipia dėmesį į šiuo metu nagrinėjamas visuomenės 
dėmesį atkreipusias kovos su korupcija bylas, su kuriomis susiję du buvę ministrai, 
aukštas pareigas užimantys valstybės tarnautojai ir daug valstybei priklausančių įmonių 
vadovų;  teigiamai vertina tai, kad keturiuose didžiausiuose šalies teismuose įsteigti 
specialūs kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu padaliniai, kuriuose 
atliekamas pirminis teisėjų įvertinimas ir kuriuose jie papildomai apmokomi;

7. nurodo, kad, nors kova su korupcija tebėra vienas iš pagrindinių Kroatijos vyriausybės 
prioritetų, į teismus patenka nedaug korupcijos bylų, o daugelis bylų išlieka baudžiamojo 
persekiojimo ar ikiteisminio tyrimo stadijoje; ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau 
stiprinti kovos su korupcija įstaigų, ypač Kovos su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu tarnybos (kr. USKOK), administracinius pajėgumus ir toliau puoselėti 
politinės atskaitomybės kultūrą;

8. yra patenkintas didelėmis pastangomis toliau vykdyti teismų sistemos reformą, ypač 
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peržiūrėto teismų sistemos reformos veiksmų plano patvirtinimu; teigiamai vertina 
pažangą toliau mažinant neišspręstų bylų skaičių, ypač kai procesas trunka ilgiau kaip 
trejus metus, taip pat racionalizuojant teismų sistemą, kai steigiami didesni teismai, 
apskričių ir komerciniai teismai, bei teisėjų specializaciją; atkreipia dėmesį į teigiamus 
veiksmus, kurių, be kita ko, imtasi Valstybinės teisėjų tarybos, Teisėjų akademijos 
nepriklausomumo atžvilgiu bei įsteigiant mokyklą teismų pareigūnams, siekiant stiprinti 
teisėjų paskyrimų nepriklausomumą, tobulinti teismų pirmininkų karjeros vystymąsi ir 
drausminę atsakomybę, taip pat priimant bendras didesnio teismų nepriklausomumo 
užtikrinimo priemones; 

9. pabrėžia, kad, nors teismai sumažino ikiteisminėje stadijoje esančių neišspręstų bylų 
skaičių, teisinės valstybės principų įgyvendinimui ir piliečių pasitikėjimui teismais vis dar 
kenkia didelis neišspręstų bylų skaičius ir pernelyg ilgai užsitęsiančios teisminės 
procedūros; apgailestaudamas nurodo, kad, nors teisėjų daug, teismuose nepakanka 
pagalbinių darbuotojų, todėl ragina Kroatijos valdžios institucijas spręsti šį neatitikimą;

10. atkreipia dėmesį į 2010 m. birželio mėnesį Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje paskelbtą 
TBTBJ prokuroro pareiškimą;  teigiamai vertina tai, kad Kroatijos bendradarbiavimas 
tenkina TBTBJ poreikius, kad efektyviai reaguojama į prašymus suteikti pagalbą, 
nedelsiant suteikiama galimybė susisiekti su liudytojais ir susipažinti su įrodymais, taip 
pat kad buvo galima stebėti bendrą administracinių tyrimų kokybės pagerėjimą; ragina 
Kroatijos vyriausybę aktyviau vykdyti savo administracinį tyrimą dėl dingusių karinių 
pajėgų dokumentų;

11. nors atkreipia dėmesį į tai, kad neįvykdyti prašymai pateikti svarbius karinių pajėgų 
dokumentus, teigiamai vertina Kroatijos tarpinstitucinės darbo grupės pastangas pateikti 
visą informaciją apie prašomų dokumentų buvimo vietą;  ragina Tarybą apsvarstyti 
TBTBJ bylos nagrinėjimo kolegijos poziciją, ypač tai, kad nebuvo galima su pakankamu 
tikrumo nustatyti, ar vis dar egzistuoja artilerijos veiksmų žurnalai, kuriuos prašoma 
pateikti;

12. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Kroatija ir toliau išlieka aktyvi nagrinėdama 
karo nusikaltimų bylas savo iniciatyva ir kad prokuratūra tęsė neišspręstų karo 
nusikaltimų bylų ir už akių priimtų nuosprendžių peržiūrą bei taikė standartines priemones 
užtikrindama vienodą praktiką nepaisant atsakovo nacionalinės kilmės; vis dėlto nurodo, 
jog karo nusikaltimų teismo procesuose reikalinga tolesnė pažanga, kad būtų užtikrintas 
visiškas teismo procesų objektyvumas ir nešališkumas bei panaikintas nebaudžiamumas ir 
pagerinta liudytojų apsauga; ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau tobulinti šios 
srities dialogą ir bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis; 

13. teigiamai vertina bendrą pažangą pabėgėlių grįžimo klausimu ir nurodo, kad daugiau kaip 
pusė sugrįžimų yra ilgalaikiai, o likę – vienkartiniai ar reguliarūs; su pasitenkinimu 
pastebi, kad visuomenės priešiškumas grįžtantiems serbams didelėje šalies dalyje 
sumažėjo; ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau šalinti kliūtis nuolatinių leidimui 
gyventi suteikimui, spartinti namų atstatymo programą, pradėti socialinio ir ekonominio 
gyvenimo atgaivinimo projektus; ragina stengtis atgaivinti nepalankioje padėtyje esančių 
nuo karo nukentėjusių vietovių ekonomiką bei toliau skatinti etninių grupių tarpusavio 
susitaikymą etninės tolerancijos aplinkoje;
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14. nors Parlamentas su pasitenkinimu pritaria tam, kad Kroatija tapo viena iš pirmųjų šalių, 
sutikusių laikytis Tarptautinės konvencijos dėl žmonių su negalia teisių nuostatų, ragina 
Kroatijos valdžios institucijų parengti konkrečius institucionalizacijos ir teisinių pajėgumų 
pertvarkos planus, taip pat spręsti didėjančio asmenų su psichine negalia, gyvenančių 
perpildytose ligoninėse, o ne bendruomenėse, skaičiaus problemą, siekiant visapusiškai 
užtikrinti neįgaliųjų teises;  ragina Kroatiją toliau užtikrinti atitinkamų teisės nuostatų dėl 
neįgaliųjų galimybių patekti į pastatus taikymą;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors elgesys su kaliniais apskritai žmoniškas ir pradėtos naujų 
įkalinimo vietų statybos, valdžios institucijos dėl perpildymo problemos negalėjo 
visapusiškai patenkinti kalinių poreikių, susijusių su sveikatos priežiūra, higiena, erdve ir 
šviežiu oru, taip pat darbo galimybėmis; 

Ekonominiai kriterijai

16. nurodo, kad, nors ekonominis nuosmukis sulėtėjo, Kroatijos ekonomikos dydis toliau 
mažėjo smunkant realiam BVP; nors ir teigiamai vertina ekonomikos atgaivinimo planus, 
ragina Kroatijos vyriausybę paversti Parlamento rekomendacijas energinga politika;

17. ragina Kroatijos vyriausybę spręsti struktūrines ekonomikos problemas, sumažinti savo 
perskirstymo vaidmenį atliekant konkurencingumo didinimui skirtas struktūrines 
reformas; pabrėžia, kad būtinas viešojo sektoriaus racionalizavimas ir tolesnė fiskalinė 
konsolidacija (reformos), skirtos viešųjų išlaidų mažinimui;  taip pat pastebi, kad, siekiant 
stabilaus viešųjų išlaidų lygio taikant patikimą fiskalinės politikos sistemą, būtinos rimtos 
pastangos pertvarkant Kroatijos sveikatos apsaugos sektorių, socialinę sistemą ir valstybės 
pagalbos politiką; 

18. ragina Kroatijos spręsti itin mažo užimtumo lygio problemą, toliau stengtis didinti užimtų 
gyventojų dalį šalinant nelankstų darbo rinkos reglamentavimą ir darbuotojų paskatas 
nedalyvauti darbo rinkoje, taip pat rengiant profesinį švietimą, mokymą ir mokymąsi visą 
gyvenimą; 

Gebėjimai prisiimti narystės įsipareigojimus

19. su pasitenkinimu pažymi, kad Kroatija toliau gerino savo gebėjimus prisiimti narystės 
Europos Sąjungoje įsipareigojimus, o daugumoje sektorių pasiekė pakankamai geros 
darnos su acquis communautaire nuostatomis; vis dėlto ragina Kroatijos valdžios 
institucijas ypatingą dėmesį administraciniams pajėgumus, reikalingus, kuriais 
užtikrinamas tinkamas įgyvendinimas, kad prisijungusi šalis galėtų maksimaliai išnaudoti 
narystės Europos Sąjungoje privalumus;

20. atkreipia dėmesį į 2010 m. gegužės mėnesį sudėtingoje padėtyje esančioms laivų 
statykloms paskelbtą konkurso procedūrą; ragina Kroatijos vyriausybę kuo greičiau 
užbaigti struktūrinės pertvarkos procesą šioje srityje, kad būtų patenkintas svarbus stojimo 
derybų kriterijus, būtinas preliminariam konkurencijos skyriaus uždarymui; 

21. ragina Kroatijos vyriausybę spręsti už aplinkos valdymą, ypač atliekų tvarkymo ir 
vandentvarkos bei oro taršos srityse, atsakingų centrinės valdžios institucijų susiskaidymą 
siekiant, kad ji galėtų pakankamai apsaugoti unikalią aplinką ir išsaugoti aukšto lygio 
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biologinę įvairovę;

22. su pasitenkinimu nurodo, kad Kroatijos geografinė padėtis ir trys šalį kertantys europiniai 
transporto koridoriai suteikia ekonomiškai efektyvią Rytų ir Tolimųjų Rytų kilmės 
krovinių prieigą prie Vidurio Europos rinkų, taip pat pabrėžia vežimo paslaugoms 
patrauklios geografinės padėties išsaugojimui būtino integruoto uostų, geležinkelio ir 
kelių susisiekimo su europiniais koridoriais vystymo poreikį;

23. nurodo, kad žemės ūkyje išliko struktūrinių problemų ir kad privatūs ūkiai vis dar veikia 
mažuose, išskaidytuose žemės sklypuose ir turi mažai pajėgumų masto ekonomijai 
pasiekti;

Regioninis bendradarbiavimas

24. ragina Kroatiją toliau dėti pastangas siekiant išsaugoti gerus kaimyninius santykius bei 
likti svarbia ir iniciatyvia regionų bendradarbiavimo visais lygmenimis rėmėja; nurodo, 
pažanga šioje srityje netolygi, todėl ragina Kroatijos vyriausybę ir kaimyninių šalių 
vyriausybes intensyvinti regiono piliečių susitaikymui skirtą dialogą ir rasti galutinius ir 
abipusiškai priimtinus visų dar neišspręstų dvišalių klausimų sprendimus, ypač sienų 
demarkacijos, dingusių asmenų, nuosavybės teisių atkūrimo ir pabėgėlių grąžinimo, taip 
pat piliečių, įtariamų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmonijai, ekstradicijos 
klausimais;

25. pakartoja, kad yra patenkintas dėl to, kad ginčas dėl sienų su Slovėnija atskirtas nuo 
stojimo proceso; taip pat palankiai vertina teigiamą Slovėnijos referendumo dėl 
arbitražinio susitarimo dėl sienos rezultatą, kuris sudaro galimybes tarptautinei grupei 
pasiūlyti ginčo dėl sausumos ir jūrinės sienos sprendimą, kuris bus svarbus ženklas visam 
regionui puoselėti dialogo kultūrą; 

26. giria Kroatijos ir Serbijos užmojus ir pastangas stiprinti šių šalių piliečių susitaikymą 
abipusio pasitikėjimo aplinkoje; teigiamai vertina Kroatijos ir Serbijos prezidentų bendrą 
apsilankymą Vukovare ir jų atsiprašymus kaip svarbų žingsnį susitaikymo link; mano, kad 
dvišalio ekstradicijos susitarimo dėl organizuoto nusikalstamumo pasirašymas yra svarbus 
žingsnis sumažinant nebaudžiamumą regione;

27. palankiai vertina Kroatijos, Slovėnijos ir Serbijos derybas dėl bendros krovininio 
geležinkelio transporto bendrovės įsteigimo siekiant pagerinti krovinių vežimą į Vakarų 
Europą ir Turkiją, Graikiją ir iš jų per šias tris šalis; mano, kad tai ne tik ženkliai sumažins 
transporto sąnaudas ir sutrumpins kelionės laiką vykdant supaprastintas pasienio ir 
muitinės kontrolės procedūras, tačiau taip pat atspindi įsipareigojimą paversti susitaikymo 
pastangas praktiškais visiems ekonomiškai naudingais veiksmais; 

28. laikosi nuomonės, kad regiono ekonominis vystymasis galėtų būti paspartintas į Dunojaus 
strategiją įtraukiant ne tik Serbiją, bet ir Kroatiją, o tai sudarytų galimybes šias šalis labiau 
susieti su ES vykdant įvairių formų bendradarbiavimą transporto, aplinkos ir ekonomikos 
vystymosi srityse Dunojaus makroregiono lygmeniu;

°
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° °

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Kroatijos vyriausybei bei 
parlamentui.


