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Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul de țară pentru 2010 privind 
Croația

Parlamentul European,

– având în vedere Decizia Consiliului din 3 octombrie 2005 privind deschiderea 
negocierilor de aderare cu Croația,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 2010 referitoare la raportul de țară pentru 
2009 privind Croația1,

– având în vedere Raportul de țară pentru 2010 privind Croația, publicat de Comisie la 9 
noiembrie 2010 (SEC(2010)1326),

– având în vedere recomandările celei de-a 11-a Comisii parlamentare mixte UE-Croația, 
adoptate la 29 martie 2010 la Zagreb,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Parlamentul European își menține angajamentul deplin pentru promovarea 
aderării Croației la Uniunea Europeană și este hotărât să contribuie la finalizarea cu succes 
a procesului său de aderare;

B. întrucât negocierile de aderare cu Croația au înregistrat progrese semnificative și au intrat 
în faza lor finală; întrucât s-au înregistrat progrese substanțiale generale în toate 
domeniile, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite în diversele 
capitole de negociere;

C. întrucât negocierile de aderare cu Croația pot fi finalizate în prima jumătate a anului 2011, 
cu condiția să se continue cu fermitate reformele necesare, în special în ceea ce privește 
consolidarea administrației publice și a justiției, combaterea în continuare a corupției, 
asigurarea sustenabilității returnării refugiaților, cooperarea deplină cu Tribunalul Penal 
Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), continuarea procesului de privatizare și 
adoptarea unor planuri de restructurare pentru șantierele navale aflate în dificultate;

D. întrucât eforturile depuse pentru realizarea reformelor trebuie să continue și după 
finalizarea negocierilor, astfel încât atât țara, cât și cetățenii ei să profite din plin de 
avantajele aderării la UE;

E. întrucât perspectiva aderării la UE reprezintă o motivație puternică pentru alte țări din 
Balcanii de Vest care doresc să se integreze în UE să continue reformele politice, 
economice și legislative necesare și să consolideze pacea, stabilitatea și coabitarea în 
armonie în regiune; întrucât UE ar trebui să consolideze abordarea regională din 
perspectivă europeană;

                                               
1 Texte adoptate P7_TA(2010)0023.
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Observații generale

1. felicită Croația pentru progresele substanțiale realizate în îndeplinirea criteriilor necesare 
pentru finalizarea negocierilor de aderare; solicită Croației să continue cu fermitate 
reformele necesare pentru a putea să îndeplinească ultimele criterii și să finalizeze 
negocierile; solicită Comisiei să utilizeze toate capacitățile de care dispune pentru a sprijin 
eforturile Croației pentru îndeplinirea criteriilor;

2. este ferm convins că o aderare rapidă a Croației presupune atât o dimensiune europeană, 
cât și una regională și ar încuraja și mai mult celelalte țări din Balcanii de Vest să 
demareze și să realizeze cu convingere reformele necesare pentru aderare;

3. este în continuare preocupat de faptul că, așa cum arată ultimul Eurobarometru, 
majoritatea cetățenilor croați consideră că aderarea țării lor la UE nu ar fi benefică; 
încurajează autoritățile croate și societatea civilă să își intensifice, cu ajutorul Comisiei, 
acțiunile destinate să îi convingă pe croați că sunt și ei parte la proiectul european;

Criterii politice

4. salută faptul că în iunie 2010 parlamentul croat a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, 
modificări substanțiale ale constituției necesare în vederea aderării la UE; consideră că 
modificările constituționale adoptate vor deschide calea pentru adoptarea celorlalte 
dispoziții legislative necesare;

5. subliniază faptul că, deși s-au luat măsuri suplimentare semnificative pentru consolidarea 
administrației publice, se înregistrează în continuare deficiențe majore în procedurile 
administrative, iar capacitățile administrative sunt în continuare insuficiente, în special 
având în vedere complexitatea reformei administrației publice; invită guvernul croat să 
reducă întârzierile considerabile înregistrate în procesul de descentralizare și prin 
elaborarea și aplicarea unei strategii de descentralizare și prin adoptarea de noi măsuri 
pentru depolitizarea administrației publice și creșterea nivelului de profesionalism și etică 
în cadrul acesteia;

6. consideră că corupția este în continuare larg răspândită în Croația și afectează aproape 
toate sectoarele din societate, economie și guvern; salută eforturile depuse de guvernul 
croat pentru a lua o poziție dură împotriva tuturor formelor de corupție; subliniază faptul 
că guvernul acordă o atenție specială cadrului legal și instituțional în lupta împotriva 
corupției, inclusiv investigațiilor, urmăririi penale și cooperării între agenții și pe plan 
internațional; ia act de cazurile anticorupție la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foști miniștri, funcționari publică de rang înalt și numeroși manageri generali ai unor 
societăți de stat; salută crearea unor departamente speciale de combatere a corupției și a 
crimei organizate în cele mai mari patru instanțe ale țării, în cadrul cărora judecătorii sunt 
evaluați și beneficiază de formare profesională suplimentară;

7. ia act de faptul că, deși combaterea corupției continuă să fie una dintre principalele 
priorități ale guvernului, cazurile de corupție aduse în fața instanțelor nu sunt numeroase, 
majoritatea rămânând în faza de urmărire penală/anchetă; invită autoritățile croate să 
consolideze în continuare capacitățile administrative ale organelor anticorupție, în special 
ale Oficiului pentru combaterea corupției și a crimei organizate (USKOK) și să 
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promoveze și mai mult o cultură a răspunderii politice;

8. salută eforturile substanțiale depuse pentru continuarea reformei justiției, în special 
adoptarea unui plan de acțiune revizuit în acest sens; salută progresele realizate în ceea ce 
privește reducerea în continuare a cauzelor nesoluționate, în special a celor în care 
procedurile durează peste trei ani, raționalizarea sistemului judiciar prin crearea de 
instanțe mai mari, de instanțe districtuale și comerciale, precum și specializarea 
judecătorilor; ia act de rezultatele pozitive, inclusiv în ceea ce privește Consiliul judiciar 
de stat, independența Academiei judiciare și crearea școlii pentru ofițeri judiciari, obținute 
în legătură cu asigurarea independenței numirilor în justiție, consolidarea dezvoltării 
carierei profesionale și a răspunderii disciplinare a judecătorilor principali, precum și cu 
adoptarea unor măsuri generale de protecție pentru asigurarea independenței sistemului 
judiciar;

9. subliniază faptul că, deși instanțele au redus numărul de cauze nesoluționate care așteaptă 
un proces, statul de drept și încrederea cetățenilor în justiție suferă în continuare din cauza 
numărului ridicat de cauze pe rol și a duratei excesive a procedurilor; remarcă cu regret 
faptul că, deși există un număr mare de judecători, personalul de sprijin în cadrul 
instanțelor este insuficient și, prin urmare, invită autoritățile croate să soluționeze această 
discrepanță;

10. ia act de declarația făcută în iunie 2010 de procurorul TPII în fața Consiliului de 
Securitate al ONU; salută atitudinea cooperantă a Croației față de necesitățile TPII, 
precum și faptul că cererile de asistență sunt soluționate eficient, că se asigură accesul fără 
întârzieri la martori și dovezi și că s-ar putea înregistra o îmbunătățire generală a calității 
anchetelor administrative; invită guvernul croat să își intensifice ancheta administrativă 
privind documentele militare dispărute;

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor cereri pentru documente militare importante, dar 
salută eforturile depuse de Forța de reacție interservicii a Croației pentru a furniza 
informații complete privind locul unde se află documentele solicitate; solicită Consiliului 
să ia notă de poziția Camerei de primă instanță a TPII, în special de faptul că nu s-a putut 
stabili cu suficientă certitudine dacă registrele de artilerie solicitate mai există;

12. constată cu satisfacție că Croația rămâne activă în judecarea din proprie inițiativă a 
crimelor de război și că procurorii au continuat să examineze cazuri pendinte de crime de 
război și condamnări în contumacie și să aplice măsuri standard pentru asigurarea 
uniformității practicilor indiferent de originea etnică a acuzatului; subliniază însă că sunt 
necesare îmbunătățiri suplimentare în desfășurarea proceselor pentru crime de război, în 
vederea garantării unor procese pe deplin obiective și imparțiale, a combaterii impunității 
și a ameliorării protecției martorilor; încurajează autoritățile croate să intensifice în 
continuare dialogul și cooperarea cu țările vecine în acest domeniu;

13. salută progresele generale realizate în ceea ce privește reîntoarcerea refugiaților și constată 
că peste jumătate din numărul reîntoarcerilor au un caracter durabil, restul fiind 
reîntoarceri punctuale sau întoarceri de tip „navetă”; constată cu satisfacție că ostilitatea 
față de reîntoarcerea sârbilor a scăzut în cea mai mare parte a țării; invită autoritățile 
croate să continue să elimine obstacolele care îngreunează obținerea dreptului permanent 
de ședere, să accelereze programul de reconstrucție a locuințelor, să demareze proiecte de 
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relansare economică și socială, să continue eforturile de revitalizare a economiei din 
zonele defavorizate afectate de război și să încurajeze și pe viitor reconcilierea interetnică 
într-un climat de toleranță etnică;

14. salută cu satisfacție faptul că Croația s-a numărat printre primele țări care s-au alăturat 
Convenției internaționale privind drepturile persoanelor cu handicap, dar invită autoritățile 
croate să elaboreze planuri concrete pentru reforma plasamentului instituțional și a 
capacității juridice și să soluționeze problema numărului tot mai mare de persoane cu 
handicap mental care, în loc să fie integrate în comunitate, sunt nevoite să locuiască în 
instituții supraaglomerate, astfel încât să se poată garanta pe deplin drepturile persoanelor 
cu handicap; încurajează Croația să îmbunătățească în continuare punerea în aplicare a 
dispozițiilor legale relevante privind accesul în clădiri pentru persoanele cu handicap;

15. constată că, deși persoanele încarcerate sunt în general tratate în mod uman și s-a lansat 
construcția unor noi închisori, autoritățile nu au fost în măsură să răspundă pe deplin 
nevoilor deținuților în ceea ce privește îngrijirea medicală, igiena, spațiul și aerul liber și 
accesul la muncă din cauza supraaglomerării;

Criterii economice

16. constată că, deși declinul economic a încetinit, economia croată continuă să se contracte, 
înregistrându-se o scădere a PIB-ului real; salută planurile de relansare economică, dar 
solicită totuși guvernului să își concretizeze recomandările în politici viguroase;

17. invită guvernul croat să remedieze deficiențele structurale ale economiei și să își reducă 
rolul de redistribuire prin reforme structurale destinate să stimuleze competitivitatea; 
subliniază că este necesară o raționalizare a sectorului public și că se impun o consolidare 
fiscală și reforme suplimentare în vederea reducerii cheltuielilor publice; constată că este 
nevoie de eforturi solide pentru a reforma sectorul sănătății, sistemele sociale și politicile 
privind ajutorul de stat din Croația pentru a se ajunge la un nivel constant de cheltuieli 
publice în cadrul unei politici fiscale riguroase;

18. invită guvernul croat să abordeze problema ratei foarte scăzute a ocupării forței de muncă, 
să depună eforturi suplimentare pentru a crește participarea pe piața muncii, soluționând 
problema rigidității reglementării privind piața muncii și a obstacolelor din calea 
participării lucrătorilor pe această piață și apelând la instrumente ca învățământul 
profesional, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții; 

Capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din statutul de stat membru

19. ia act cu satisfacție de faptul că Croația și-a îmbunătățit în continuare capacitatea de a-și 
asuma obligațiile care decurg din statutul de stat membru al UE, înregistrând un nivel bun 
de aliniere la acquis-ul comunitar în majoritatea sectoarelor; încurajează totuși autoritățile 
croate să acorde o atenție specială capacităților administrative necesare pentru a asigura 
punerea sa în aplicare corespunzătoare, astfel încât Croația să poată beneficia de toate 
avantajele aderării la UE; 

20. ia act de procedura de licitație lansată în mai 2010 pentru șantierele navele aflate în 
dificultate; invită guvernul croat să finalizeze în cel mai scurt timp procesul de 
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restructurare a acestui sector pentru a îndeplini un criteriu important pentru negocierile de 
aderare, de care depinde încheierea provizorie a capitolului referitor la concurență;

21. îndeamnă guvernul croat să abordeze problema fragmentării instituțiilor administrative 
centrale responsabile de gestionarea mediului, în special în domeniul deșeurilor, al 
gospodăririi apelor și al aerului, astfel încât acestea să poată asigura buna conservare a 
unui mediu unic și a unui nivel ridicat de biodiversitate;

22. constată cu satisfacție că poziția geografică a Croației și cele trei coridoare europene de 
transport care traversează țara asigură un acces avantajos din punct de vedere economic la 
piețele Europei Centrale pentru transporturile de mărfuri provenite din Orient și din 
Extremul Orient și subliniază necesitatea dezvoltării integrate a conexiunilor portuare, 
feroviare și rutiere către coridoarele europene, necesare pentru a asigura atractivitatea țării 
pentru serviciile de transport;

23. constată că agricultura se confruntă în continuare cu probleme structurale și că 
exploatațiile agricole private continuă să funcționeze pe terenuri mici, fragmentate, având 
doar o capacitate limitată de a realiza economii de scară;

Cooperarea regională

24. încurajează Croația să își continue eforturile de a menține relații bune cu țările vecine și de 
a juca în continuare un rol important și proactiv de sprijinire a cooperării regionale la toate 
nivelurile; constată că progresele înregistrate în acest sens sunt neuniforme și, prin 
urmare, invită guvernul croat și guvernele țărilor vecine să își intensifice dialogul în 
vederea reconcilierii locuitorilor din regiune și să găsească soluții definitive și reciproc 
acceptabile pentru toate problemele bilaterale rămase nesoluționate, cum ar fi demarcarea 
granițelor, persoanele dispărute, restituirea proprietăților, întoarcerea refugiaților, precum 
și extrădările în cazurile de crime de război și de crime împotriva umanității;

25. își reiterează satisfacția față de decizia de a separa litigiul frontalier cu Slovenia de 
procesul de aderare; salută în acest sens rezultatul pozitiv al referendumului din Slovenia 
cu privire la acordul de arbitraj referitor la litigiul frontalier, care dă unei echipe 
internaționale sarcina de a propune o soluție la litigiul privind frontierele terestre și 
maritime, trimițând astfel un semnal important în favoarea culturii dialogului în întreaga 
regiune; 

26. felicită Croația și Slovenia pentru ambiția și eforturile de a consolida reconcilierea 
popoarelor lor, într-o atmosferă de încredere reciprocă; salută vizita efectuată de 
președintele croat împreună cu președintele sârb la Vukovar și scuzele exprimate de 
aceștia ca un pas important în direcția reconcilierii; consideră că semnarea unui acord 
bilateral de extrădare în materie de crimă organizată este un pas important în vederea 
combaterii impunității în regiune; 

27. salută discuțiile dintre Croația, Slovenia și Serbia cu privire la înființarea unei companii 
comune de transport feroviar de mărfuri destinată să îmbunătățească transporturile de 
mărfuri dinspre și înspre Europa de Vest, Turcia și Grecia care tranzitează aceste trei țări; 
consideră că, astfel, costurile de transport vor fi reduse semnificativ, timpul de transport 
va fi scurtat datorită simplificării controalelor vamale și la frontieră și, în același timp, este 
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subliniat angajamentul de a concretiza eforturile de reconciliere în măsuri practice de 
interes economic pentru toate părțile;

28. consideră că dezvoltarea economică a regiunii ar putea fi accelerată prin includerea 
Croației, pe lângă Serbia, în strategia privind regiunea Dunării, ceea ce ar permite 
consolidarea legăturilor acestor țări cu UE prin diferite forme de cooperare în domeniul 
transportului, al mediului și al dezvoltării economice în cadrul macroregiunii Dunării;

°
°      °

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernului și parlamentului Croației.


