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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2010 betreffende 
Kroatië

Het Europees Parlement,

– gelet op het besluit van de Raad van 3 oktober 2005 om toetredingsonderhandelingen met 
Kroatië te beginnen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 februari 2010 over het voortgangsverslag 2009 
betreffende Kroatië1,

– gezien het voortgangsverslag 2010 betreffende Kroatië, dat de Commissie op 
9 november 2010 heeft gepubliceerd (SEC(2010)1326),

– gelet op de aanbevelingen van de 10de zitting van het Paritaire Parlementaire Comité EU-
Kroatië, die op 29 maart 2010 in Straatsburg werden goedgekeurd,

– gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Europees Parlement het EU-lidmaatschap van Kroatië ten volle blijft 
steunen en vastbesloten is te helpen het toetredingsproces van Kroatië tot een succesvol 
einde te brengen,

B. overwegende dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië zeer goed zijn gevorderd en 
thans in hun eindfase belanden. overwegende dat vooral aanmerkelijke vooruitgang is 
geconstateerd met betrekking tot het voldoen aan de ijkpunten in de verschillende 
hoofdstukken van de onderhandelingen,

C. overwegende dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië in het eerste semester van 
2011 afgerond kunnen zijn, mits het land de noodzakelijke hervormingen vastbesloten 
blijft doorvoeren door onder meer het openbaar bestuur en het gerechtelijk apparaat te 
versterken, door de corruptie te bestrijden, door te zorgen voor duurzame terugkeer van 
vluchtelingen, door volledig samen te werken met het Internationaal Straftribunaal voor 
het voormalige Joegoslavië (ICTY), door het privatiseringsproces voort te zetten en door 
herstructureringsplannen voor noodlijdende scheepswerven goed te keuren,

D. overwegende dat het streven naar hervormingen ook na beëindiging van de 
toetredingsonderhandelingen moet worden voortgezet, zodat het land en zijn burgers ten 
volle kunnen profiteren van EU-lidmaatschap,

E. overwegende dat het uitzicht op EU-lidmaatschap een sterke prikkel is voor andere landen 
op de westelijke Balkan die op weg zijn naar Europese integratie om de noodzakelijke 
politieke, economische en wettelijke hervormingen door te voeren, alsook voor de 
consolidatie van vrede, stabiliteit en vreedzame co-existentie in het gebied; overwegende 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0023.
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dat de EU de regionale benadering van het Europees perspectief moet versterken,

Algemene opmerkingen

1. feliciteert Kroatië met de aanmerkelijke vooruitgang die het land heeft geboekt bij het 
voldoen aan de ijkpunten, hetgeen noodzakelijk is om de toetredingsonderhandelingen te 
kunnen afronden; vraagt Kroatië de noodzakelijke hervormingen vastbesloten door te 
voeren, zodat het land kan voldoen aan de sluitingsijkpunten en de onderhandelingen 
beëindigd kunnen worden; verzoekt de Commissie de Kroatische inspanningen om aan de 
ijkpunten te voldoen op alle mogelijke manieren te ondersteunen;

2. is ervan overtuigd dat snelle toetreding van Kroatië zowel een Europese als een regionale 
dimensie heeft, en de rest van de landen op de westelijke Balkan stimuleert om 
vastbesloten een begin te maken met toetredingsgerelateerde hervormingen en deze uit te 
voeren;

3. blijft verontrust over de uitkomst van de recentste Eurobarometer-enquête, waaruit blijkt 
dat de meerderheid van de Kroatische burgers denkt dat het EU-lidmaatschap hun land 
niet ten goede zal komen; moedigt de Kroatische autoriteiten en het maatschappelijk 
middenveld aan om met behulp van de Commissie acties te stimuleren die ervoor zorgen 
dat de Kroaten het Europees project ook als het hunne gaan beschouwen;

Politieke criteria

4. is ermee ingenomen dat de overgrote meerderheid van het Kroatische parlement in juni 
2010 heeft ingestemd met de substantiële grondwetswijzigingen die vereist zijn om tot de 
EU te kunnen toetreden; meent dat de grondwetswijzigingen de weg zullen effenen voor 
het aannemen van overige wetgeving;

5. onderstreept dat weliswaar belangrijke stappen zijn genomen ter versterking van het 
openbaar bestuur, maar dat bestuurlijke procedures significante zwakheden blijven 
vertonen en dat de capaciteit van bestuursinstellingen onvoldoende blijft, vooral tegen de 
achtergrond van de complexiteit van de hervorming van het openbaar bestuur; moedigt de 
Kroatische regering aan om ook de grote vertragingen in het decentralisatieproces aan te 
pakken door een decentralisatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren, en door nadere 
stappen te nemen met het oog op depolitisering van het openbaar bestuur en verdere 
ontwikkeling van zijn professionaliteit en ethiek;

6. onderkent dat corruptie wijdverbreid blijft in Kroatië en in vrijwel alle segmenten van de 
maatschappij, economie en regering voorkomt; is ingenomen met het streven van de 
Kroatische regering om krachtig stelling te nemen tegen alle vormen van corruptie; 
onderstreept dat de regering speciale aandacht heeft besteed aan het wettelijke en 
institutionele kader van de corruptiebestrijding, waaronder onderzoek, vervolging, 
onderlinge samenwerking tussen instanties en internationale samenwerking; is op de 
hoogte van de lopende anticorruptiezaken waarbij vooraanstaande personen zijn 
betrokken, te weten twee oud-ministers, hoge ambtenaren en diverse algemeen directeuren 
van staatsbedrijven; is zeer te spreken over de oprichting van speciale afdelingen binnen 
de vier grootste rechtbanken van het land die speciaal zijn gericht op de bestrijding van 
corruptie en de georganiseerde misdaad, en waar rechters worden gescreend en 
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aanvullende training krijgen;

7. merkt op dat corruptiebestrijding weliswaar een van de prioriteiten van de regering is, 
maar dat weinig corruptiezaken voor de rechter zijn gekomen en dat de meeste blijven 
steken in het onderzoeksstadium; verzoekt de Kroatische overheid de administratieve 
capaciteit van de anticorruptielichamen verder op te voeren, in het bijzonder de capaciteit 
van de Dienst voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit (USKOK), 
en zich in te zetten voor een cultuur van politieke verantwoording;

8. is zeer te spreken over de grote inspanningen die zijn geleverd ter hervorming van de 
rechterlijke macht, vooral over de goedkeuring van het herziene actieplan voor 
hervorming van de rechterlijke macht; is ingenomen met de geboekte vooruitgang bij het 
verder terugdringen van de achterstand in te behandelen zaken, vooral bij zaken die meer 
dan drie jaar duren, en bij het rationaliseren van de rechterlijke organisatie door grotere 
rechtbanken, districtsrechtbanken en handelsrechtbanken op te richten en rechters de 
mogelijkheid tot specialisatie te geven; neemt nota van de positieve stappen, onder meer 
met betrekking tot de nationale raad voor de rechterlijke macht, de onafhankelijkheid van 
de gerechtelijke academie en de oprichting van de school voor rechterlijke ambtenaren, 
die gericht zijn op meer onafhankelijkheid van juridische benoemingen, betere 
loopbaanontwikkeling en meer tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van belangrijke rechters, 
en de vaststelling van algemene waarborgen voor meer onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht;

9. benadrukt dat de rechtsstaat en het vertrouwen van burgers in de rechterlijke macht nog 
altijd lijden onder de grote achterstand in te behandelen zaken en de extreme duur van 
gerechtelijke procedures, ook al hebben de rechtbanken het aantal onbehandelde zaken 
weten terug te dringen; moet helaas opmerken dat het aantal rechters weliswaar groot is, 
maar dat rechtbanken over onvoldoende ondersteunend personeel beschikken, en verzoekt 
de Kroatische autoriteiten derhalve deze discrepantie op te heffen;

10. neemt kennis van de verklaring die de openbare aanklager van het ICTY in juni 2010 
heeft afgelegd voor de VN-Veiligheidsraad; is tevreden over het feit dat Kroatië 
bevredigend samenwerkt met het ICTY, dat het land verzoeken om hulp adequaat 
beantwoordt, zonder vertraging toegang verschaft tot getuigen en bewijs, en dat een 
algehele verbetering in de kwaliteit van administratieve onderzoeken is geconstateerd; 
verzoekt de Kroatische regering haar administratieve onderzoek naar de vermiste militaire 
documenten te intensiveren;

11. merkt weliswaar op dat nog niet is voldaan aan verzoeken om overhandiging van 
belangrijke militaire documenten, maar is toch ingenomen met de inspanningen van de 
Kroatische Inter-Agency Task Force om volledige rekenschap af te leggen over de plaats 
waar de gevraagde documenten zich bevinden; verzoekt de Raad het standpunt van de 
strafkamer van het ICTY in overweging te nemen, namelijk dat niet met voldoende 
zekerheid kan worden vastgesteld of de gevraagde artillerielogboeken nog bestaan;

12. merkt tevreden op dat Kroatië actief en op eigen initiatief doorgaat met het berechten van 
oorlogsmisdaden en dat openbare aanklagers lopende zaken betreffende oorlogsmisdaden 
opnieuw blijven bezien en veroordelingen bij verstek blijven toetsen, en 
standaardmaatregelen toepassen om tot een uniforme aanpak te komen, ongeacht de 



RE\840638NL.doc 5/7 PE452.850v02-00

NL

nationale afkomst van de verdachte; wijst er evenwel op dat de berechting van 
oorlogsmisdaden op belangrijke punten nog verder verbeterd moet worden teneinde 
volledig objectieve, onpartijdige processen te waarborgen, straffeloosheid tegen te gaan en 
de bescherming van getuigen te verbeteren; moedigt de Kroatische overheid aan op dit 
gebied meer dialoog en samenwerking met de buurlanden aan te gaan;

13. is tevreden met de vooruitgang die geboekt is bij de terugkeer van vluchtelingen en merkt 
op dat meer dan de helft van de vluchtelingen duurzaam is teruggekeerd, terwijl de andere 
helft eenmalig is teruggekeerd of is blijven "pendelen"; is ermee ingenomen dat de 
publieke vijandigheid tegen terugkerende Serven in het grootste deel van het land is 
verminderd; vraagt de Kroatische autoriteiten de obstakels voor het verkrijgen van een 
permanente verblijfstitel verder uit de weg te ruimen, de uitvoering van het programma 
voor de wederopbouw van huizen te bespoedigen, sociale en economische 
herstelprojecten te starten, zich te blijven inspannen voor economisch herstel van door de 
oorlog geteisterde achtergestelde gebieden, en interetnische verzoening binnen een 
klimaat van etnische tolerantie te blijven bevorderen;

14. is tevreden over het feit dat Kroatië tot de eerste landen behoorde die partij werden bij het 
Internationale Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, vraagt de 
Kroatische overheid concrete plannen te ontwikkelen voor de hervorming van de 
institutionalisering en handelingsbevoegdheid van gehandicapten, en iets te doen aan het 
groeiende aantal geestelijk gehandicapten dat niet in gemeenschappen maar in 
overbevolkte instellingen woont, zodat de rechten van gehandicapten ten volle worden 
gewaarborgd; moedigt Kroatië te blijven toezien op de naleving van de relevante 
wettelijke bepalingen inzake de toegang tot gebouwen van gehandicapten;

15. merkt op dat gedetineerden over het algemeen humaan worden behandeld en de bouw van 
nieuwe penitentiaire inrichtingen inmiddels is begonnen, maar dat de autoriteiten vanwege 
het probleem van overbevolking nog niet volledig hebben kunnen voorzien in de 
behoeften van gedetineerden op het gebied van gezondheidszorg, hygiëne, ruimte en open 
lucht, en toegang tot werk;

Economische criteria

16. neemt kennis van het feit dat de economische neergang weliswaar is gestabiliseerd, maar 
dat de Kroatische economie nog altijd een daling van het reële bbp vertoont; is ingenomen 
met de economische herstelplannen, maar roept de regering op haar aanbevelingen te 
vertalen in krachtige beleidsmaatregelen;

17. roept de Kroatische regering op de structurele zwakheden van de economie aan te pakken, 
en haar herverdelingsrol terug te dringen door middel van structurele hervormingen die 
concurrentie stimuleren; onderstreept dat de publieke sector gerationaliseerd moet worden 
en dat verdere fiscale consolidatie en hervormingen noodzakelijk zijn om de 
overheidsuitgaven te kunnen indammen; merkt voorts op dat serieuze inspanningen 
geleverd moeten worden ter hervorming van de Kroatische gezondheidssector, de sociale 
stelsels en het beleid inzake staatssteun, zodat de overheidsuitgaven binnen een kader van 
degelijk fiscaal beleid constant gehouden kunnen worden;

18. moedigt de Kroatische regering aan de zeer lage arbeidsparticipatie aan te pakken, verdere 
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inspanningen te leveren ter verhoging van de arbeidsparticipatie door inflexibele 
regelgeving voor de arbeidsmarkt en de negatieve prikkels voor participatie op de 
arbeidsmarkt weg te nemen, en door beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang 
leren te stimuleren;

Vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen

19. stelt tot zijn genoegen vast dat Kroatië steeds beter in staat is de verplichtingen op zich te 
nemen die het EU-lidmaatschap met zich meebrengt en dat het zich op de meeste terreinen 
goed aan het acquis communautaire heeft aangepast; dringt er evenwel bij de Kroatische 
overheid op aan dat zij bijzondere aandacht besteedt aan de bestuurlijke slagkracht zodat 
het acquis op de juiste wijze kan worden toegepast en het land na de toetreding ten volle 
profijt van het lidmaatschap kan trekken;

20. neemt nota van de verkoopprocedure van de noodlijdende scheepswerven in mei 2010; 
verzoekt de Kroatische regering het herstructureringsproces van de scheepsbouw zo 
spoedig mogelijk af te ronden zodat het land kan voldoen aan een belangrijk ijkpunt van 
de toetredingsonderhandelingen en het hoofdstuk mededinging voorlopig kan worden 
gesloten;

21. roept de Kroatische regering op de fragmentatie van de voor milieubeheer 
verantwoordelijke centraleoverheidsinstellingen aan te pakken, in het bijzonder de 
fragmentatie van instellingen verantwoordelijk voor het beheer van afval, water en lucht, 
zodat het unieke milieu voldoende kan worden beschermd en een hoog niveau van 
biodiversiteit in stand kan worden gehouden;

22. stelt tevreden vast dat de ligging van Kroatië en de drie Europese vervoerscorridors die 
het land doorkruisen op kostenefficiënte wijze toegang bieden tot de Centraal-Europese 
markten voor goederenvervoer uit het Oosten en het Verre Oosten, en onderstreept dat 
geïntegreerde ontwikkeling van havens, spoorweg- en wegverbindingen naar Europese 
corridors noodzakelijk is wanneer het land een aantrekkelijke locatie wil blijven voor 
vervoersdiensten;

23. merkt op dat binnen de landbouw nog structurele uitdagingen bestaan en dat particuliere 
boerenbedrijven nog steeds kleine, gefragmenteerde stukken land bewerken en weinig 
mogelijkheden hebben om van schaalvoordelen te profiteren;

Regionale samenwerking

24. moedigt Kroatië aan te blijven streven naar goede betrekkingen met de buurlanden en een 
belangrijke en proactieve voorvechter van regionale samenwerking op alle niveaus te 
blijven; merkt evenwel op dat op dit terrein geen sprake is geweest van gelijkmatige 
vooruitgang en dringt er daarom bij de regeringen van Kroatië en de buurlanden op aan 
dat zij de onderlinge dialoog intensiveren met het oog op verzoening tussen de burgers 
van dit gebied en definitieve en wederzijds acceptabele oplossingen voor alle hangende 
bilaterale geschillen te vinden, met name wat betreft het precieze verloop van 
staatsgrenzen, vermiste personen, teruggave van eigendommen, de terugkeer van 
vluchtelingen en de uitwijzing van personen die verdacht worden van oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid;
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25. onderstreept nogmaals ingenomen te zijn met het feit dat het grensgeschil met Slovenië is 
losgekoppeld van het toetredingsproces; is in dit verband tevreden met de positieve uitslag 
van het Sloveense referendum over de arbitrageovereenkomst inzake de grens, waarmee 
de weg is geëffend voor een internationaal team dat oplossingen voorstelt voor geschillen 
over land- en zeegrenzen, hetgeen een belangrijk signaal zal zijn voor het hele gebied om 
een cultuur van dialoog te bevorderen;

26. feliciteert Kroatië en Servië met hun ambities en hun inspanningen om de verzoening 
tussen hun burgers in een sfeer van wederzijds vertrouwen te bestendigen; is verheugd de 
gezamenlijke reis die de Kroatische en Servische presidenten naar Vukovar hebben 
ondernomen en de excuses die zij hebben aangeboden te kunnen beschouwen als een 
belangrijke stap in de richting van verzoening; meent dat de ondertekening van een 
bilaterale uitleveringsovereenkomst inzake georganiseerde criminaliteit een belangrijke 
maatregel is om de straffeloosheid in het gebied terug te dringen;

27. is tevreden over de onderhandelingen tussen Kroatië, Slovenië en Servië over een 
gezamenlijk bedrijf voor goederenvervoer per spoor, waarmee het goederenvervoer via de 
drie landen van en naar West-Europa, Turkije en Griekenland wordt verbeterd; meent dat 
hiermee niet alleen de vervoerskosten en de reistijden aanzienlijk worden teruggebracht 
door vereenvoudigde grens- en douanecontroles, maar dat deze onderhandelingen ook een 
weerspiegeling zijn van de bereidheid de verzoeningspogingen te vertalen in praktische 
stappen die voor iedereen economisch nut hebben;

28. is van mening dat de economische ontwikkeling van het gebied versneld kan worden door 
naast Servië ook Kroatië te betrekken bij de Donaustrategie, zodat deze landen nauwere 
aansluiting bij de EU kunnen vinden door middel van diverse vormen van samenwerking 
op het gebied van vervoer, milieu en economische ontwikkeling binnen het kader van de 
macroregio van het Donaugebied.

°
°      °

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Kroatië.


