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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 3. októbra 2005 o začatí prístupových rokovaní s 
Chorvátskom,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o správe o pokroku Chorvátska za rok 
20091,

– so zreteľom na správu o pokroku Chorvátska za rok 2010, ktorú Komisia zverejnila 
9. novembra 2010 (SEK(2010)1326),

– so zreteľom na odporúčania 11. spoločného parlamentného výboru EÚ – Chorvátsko 
prijaté 29. marca 2010 v Záhrebe,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európsky parlament sa naďalej usiluje o podporu členstva Chorvátska v Európskej 
únii a je odhodlaný priviesť tento prístupový proces do úspešného konca,

B. keďže prístupové rokovania s Chorvátskom významne pokročili a vstúpili do konečnej 
fázy; keďže značný celkový pokrok bol zaznamenaný najmä pri plnení kritérií 
stanovených v rokovacích kapitolách,

C. keďže prístupové rokovania s Chorvátskom by mohli byť dokončené v prvom polroku 
2011 pod podmienkou, že budú cieľavedome pokračovať potrebné reformy, a to najmä 
posilnením verejnej správy a súdnictva, pokračujúcim bojom proti korupcii, zabezpečením 
udržateľnosti návratu utečencov a plnohodnotnou spoluprácou s Medzinárodným súdnym 
tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ako aj pokračovaním privatizačného procesu a 
prijatím plánov obnovy pre problematické lodenice,

D. keďže na to, aby krajina a jej občania mohli plne ťažiť z výhod členstva v EÚ, je nutné, 
aby reformné úsilie pokračovalo aj po skončení prístupových rokovaní,

E. keďže vyhliadky na členstvo v EÚ predstavujú silnú motiváciu aj pre ostatné krajiny 
západného Balkánu nachádzajúce sa v procese európskej integrácie, aby uskutočňovali 
potrebné politické, hospodárske a legislatívne reformy a posilňovali mier, stabilitu a 
atmosféru zmierenia v regióne; keďže EÚ by mala upevniť regionálny prístup k 
európskym vyhliadkam;

Všeobecné poznámky

1. vyjadruje pochvalu Chorvátsku za významný pokrok dosiahnutý pri plnení kritérií 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0023.
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potrebných na ukončenie prístupových rokovaní; žiada Chorvátsko, aby rázne 
pristupovalo k nutným reformám v záujme splnenia kritérií na skončenie rokovaní; žiada 
Komisiu, aby využila všetky schopnosti na podporu úsilia Chorvátska pri plnení 
uvedených kritérií;

2. je pevne presvedčený, že rýchly vstup do Chorvátska do EÚ má tak európsky, ako aj 
regionálny rozmer a povzbudil by ostatné krajiny západného Balkánu, aby sa rázne pustili 
do plnenia reforiem súvisiacich s pristúpením;

3. vyjadruje obavy nad tým, že podľa prieskumu Eurobarometer si väčšina chorvátskych 
občanov myslí, že z členstva v EÚ by pre Chorvátsko nevyplývali žiadne výhody;
povzbudzuje chorvátske orgány a občiansku spoločnosť, aby s pomocou Komisie 
mobilizovali svoje kroky s cieľom presvedčiť Chorvátov, že európsky projekt sa deje aj v 
ich prospech;

Politické kritériá

4. víta skutočnosť, že v júni 2010 prijal chorvátsky parlament prevažnou väčšinou podstatné 
zmeny a doplnenia ústavy, ktoré si vyžaduje vstup do EÚ; domnieva sa, že prijaté ústavné 
zmeny pripravia cestu pre schválenie zostávajúcich právnych predpisov;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci boli prijaté významné kroky na posilnenie verejnej správy, 
v administratívnych postupoch pretrvávajú značné problémy a administratívne kapacity sú 
aj naďalej nedostatočné najmä vzhľadom na zložitosť reformy verejnej správy; žiada 
chorvátsku vládu, aby riešila značné odklady decentralizačného procesu, okrem iného 
vypracovaním a plnením decentralizačnej stratégie a prijatím ďalších krokov na 
odpolitizovanie verejnej správy a ďalšie posilnenie jej profesionality a morálky;

6. zastáva názor, že korupcia zostáva v Chorvátsku rozšíreným javom a týka sa takmer 
všetkých oblastí spoločnosti, hospodárstva a štátnej správy; víta úsilie chorvátskej vlády 
zaujať pevný postoj voči všetkým formám korupcie; zdôrazňuje, že vláda venovala 
osobitnú pozornosť právnemu a inštitucionálnemu rámcu boja proti korupcii vrátane 
vyšetrovania, stíhania, spolupráce medzi orgánmi a medzinárodnej spolupráce; berie na 
vedomie prebiehajúce korupčné kauzy týkajúce sa úradníkov na vysokých pozíciách 
vrátane dvoch bývalých ministrov, vysokých štátnych úradníkov a mnohých riaditeľov 
štátnych podnikov; víta vytvorenie osobitných oddelení pre riešenie prípadov korupcie a 
organizovaného zločinu na štyroch najväčších súdoch v krajine, ktorých sudcovia musia 
absolvovať zvláštnu previerku a špeciálne školenie;

7. konštatuje, že hoci boj proti korupcii zostáva jednou z priorít vlády, na súd sa dostalo len 
zopár prípadov korupcie, pričom väčšina z nich skončí vo fáze trestného stíhania alebo 
vyšetrovania; žiada chorvátske orgány, aby ďalej posilňovali administratívne kapacity 
orgánov boja proti korupcii, najmä Úradu boja proti korupcii a organizovanému zločinu 
(USKOK), a tiež upevňovali kultúru politickej zodpovednosti;

8. vyjadruje potešenie nad značným úsilím pokračovať v reforme súdnictva, najmä prijatím 
revidovaného akčného plánu reformy; víta pokrok v ďalšom znižovaní počtu 
nevybavených prípadov, najmä tých, v prípade ktorých konanie trvá viac než tri roky, a 
racionalizácii súdnictva vytváraním väčších súdov, okresných a obchodných súdov 
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a špecializáciou sudcov; berie na vedomie pozitívne kroky, najmä čo sa týka štátnej 
súdnej rady, nezávislosti súdnej akadémie a vybudovania školy pre sudcov v záujme 
posilnenia nezávislosti pri menovaní sudcov, rozvoja kariéry a disciplinárnej 
zodpovednosti najvyšších sudcov, a tiež prijatia všeobecných záruk širšej nezávislosti 
súdnictva;

9. poukazuje na skutočnosť, že hoci súdy už zredukovali počet nevyriešených prípadov, 
ktoré očakávajú súdne konanie, pravidlá demokratického štátu a dôvera občanov v 
súdnictvo naďalej trpia z dôvodu masívneho počtu nevyriešených prípadov a prieťahov 
v súdnych konaniach; s poľutovaním konštatuje, že hoci počet sudcov je vysoký, chýba 
ostatný personál na súdoch, a preto vyzýva chorvátske orgány, aby sa týmto problémom 
zaoberali;

10. berie na vedomie vyjadrenie žalobcu Medzinárodného trestného tribunálu pred 
Bezpečnostnou radou OSN z júna 2010; víta skutočnosť, že Chorvátsko reaguje na 
potreby ICTY, že žiadosti o pomoc bývajú efektívne vypočuté, prístup k svedkom 
a dôkazom bezodkladne zabezpečený a že možno zaregistrovať všeobecné zlepšenie 
kvality administratívnych vyšetrovaní; vyzýva chorvátsku vládu, aby zintenzívnila 
administratívne vyšetrovanie týkajúce sa chýbajúcich vojenských dokumentov;

11. konštatuje, že hoci žiadosti o poskytnutie dôležitých vojenských dokumentov zostávajú 
otvorené, víta snahy chorvátskej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny podávať úplné 
informácie o tom, kde sa požadované dokumenty nachádzajú; žiada Radu, aby posúdila 
stanovisko procesnej komory ICTY, z ktorého vyplýva, že nemožno s dostatočnou istotou 
tvrdiť, či požadované záznamy o delostreleckých výbuchoch ešte existujú;

12. s potešením konštatuje, že Chorvátsko zostáva aktívne v stíhaní vojnových zločinov z 
vlastnej iniciatívy a že žalobcovia naďalej preverujú prípady nevyriešených vojnových 
zločinov a obvinení in absentia, a taktiež, že uplatňujú štandardné opatrenia na 
zabezpečenie jednotných postupov bez ohľadu na národnosť žalovaného; konštatuje však, 
že je potrebné ďalej zlepšovať vedenie súdnych konaní súvisiacich s vojnovými zločinmi, 
a tým zabezpečiť ich úplnú nezávislosť a nestrannosť, riešiť beztrestnosť a zlepšiť 
ochranu svedkov; nabáda chorvátske orgány, aby ďalej rozširovali dialóg a spoluprácu 
v tejto oblasti so susednými krajinami;

13. víta celkový pokrok v oblasti návratu utečencov a konštatuje, že vyše polovica bývalých 
utečencov sa vrátila nastálo, kým zvyšná časť sú buď jednorazoví alebo „dochádzajúci“ 
navrátilci; s potešením konštatuje, že nevraživosť verejnosti voči navrátivším Srbom v 
prevažnej časti krajiny poklesla; vyzýva chorvátske orgány, aby naďalej odstraňovali 
prekážky nadobúdania statusu trvalého pobytu, urýchľovali programy obnovy domov a 
iniciovali projekty spoločenskej a hospodárskej obnovy, snažili sa o obnovu hospodárstva 
v znevýhodnených oblastiach postihnutých vojnou a pokračovali v upevňovaní zmierenia 
medzi etnikami v atmosfére etnickej tolerancie;

14. s uspokojením konštatuje, že Chorvátsko bolo medzi prvými krajinami, ktoré sa zaviazali 
dodržiavať Medzinárodný dohovor o právach osôb s postihnutím, no zároveň vyzýva 
chorvátske orgány, aby vypracovali konkrétne plány na reformu inštitucionalizácie 
a právnej spôsobilosti a aby sa v záujme plnohodnotného zaručenia práv osôb s 
postihnutím venovali tiež problému rastúceho počtu duševne postihnutých osôb, ktoré 
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nežijú v spoločenstvách, ale v preplnených zariadeniach; povzbudzuje Chorvátsko, aby 
pokračovalo v presadzovaní príslušných právnych predpisov týkajúcich sa vstupu 
postihnutých osôb do rôznych budov;

15. konštatuje, že napriek tomu, že prístup k väzňom bol prevažne ľudský a že sa začalo s 
budovaním nových väzníc, neboli chorvátske orgány z dôvodu preplnenia zariadení 
schopné plne zabezpečiť potreby väzňov, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, hygieny, 
priestoru a čerstvého vzduchu, ako aj prístupu k pracovným príležitostiam;

Hospodárske kritériá

16. konštatuje, že hoci sa hospodársky pokles spomalil, chorvátske hospodárstvo naďalej 
upadá a klesá jeho reálny HDP; víta plány hospodárskej obnovy, no zároveň vyzýva 
vládu, aby premenila svoje odporúčania na aktívne politické opatrenia;

17. žiada chorvátsku vládu, aby riešila štrukturálne problémy hospodárstva a znížila jeho 
prerozdeľovaciu úlohu štrukturálnou reformou na podporu konkurencieschopnosti;
vyzdvihuje skutočnosť, že je nutná racionalizácia verejného sektora a ďalšie fiškálne 
konsolidačné reformy a reformy zamerané na obmedzenie verejných výdavkov; ďalej 
pripomína, že je potrebné vyvinúť seriózne úsilie na reformu chorvátskeho zdravotníctva, 
systémov sociálneho zabezpečenia a politiky štátnej pomoci v záujme dosiahnutia 
stabilnej úrovne verejných výdavkov v rámci zdravej fiškálnej politiky;

18. vyzýva chorvátsku vládu, aby sa zaoberala problémom veľmi nízkej zamestnanosti a 
vyvíjala ďalšie snahy o zvýšenie účasti na trhu práce tým, že odstráni nepružné 
pracovnoprávne nariadenia a prekážky účasti pracovníkov na trhu práce a bude 
podporovať odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie;

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

19. s potešením poznamenáva, že Chorvátsko stále zlepšuje svoju schopnosť plniť povinnosti 
vyplývajúce z členstva v EÚ, pričom vo väčšine oblastí dosahuje dobrý stupeň 
zosúladenia s acquis communautaire; povzbudzuje chorvátske orgány, aby napriek tomu 
venovali zvýšenú pozornosť administratívnym kapacitám v záujme zabezpečenia ich 
náležitého plnenia tak, aby krajina mohla po vstupe využívať čo najviac výhod 
vyplývajúcich z členstva v EÚ;

20. berie na vedomie postup verejného obstarávania týkajúci sa problémových lodeníc v máji 
2010; žiada chorvátsku vládu, aby v tejto súvislosti čo najskôr dokončila proces 
reštrukturalizácie v záujme splnenia dôležitých kritérií z prístupových rokovaní, a aby tak 
mohla predbežne uzavrieť kapitolu hospodárska súťaž;

21. naliehavo žiada chorvátsku vládu, aby sa zaoberala roztrieštenosťou celoštátnych orgánov 
zodpovedných za správu životného prostredia, najmä odpadového, vodného a vzdušného 
hospodárstva, s cieľom dostatočne zachovať jedinečné prostredie a udržať vysokú úroveň 
biologickej rozmanitosti;

22. s uspokojením konštatuje, že tri európske dopravné koridory, ktoré prechádzajú 
Chorvátskom, ponúkajú úsporný prístup na stredoeurópske trhy pre náklad z Východu a 
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Ďalekého východu, a zdôrazňuje potrebu integrovaného rozvoja prístavných, železničných 
a cestných spojení s európskymi koridormi potrebnými na udržanie atraktívneho miesta 
pre dopravné služby;

23. pripomína, že v poľnohospodárstve naďalej zostávajú štrukturálne problémy a že 
súkromné poľnohospodárske podniky naďalej rozvíjajú svoju činnosť na malých, 
roztrieštených pozemkoch s obmedzenou kapacitou na dosiahnutie veľkovýroby;

Regionálna spolupráca

24. nabáda Chorvátsko, aby pokračovalo vo svojom úsilí o udržanie dobrých susedských 
vzťahov a o to, aby zostalo dôležitým a aktívnym zástancom regionálnej spolupráce na 
všetkých úrovniach; konštatuje, že v tejto oblasti sa dosiahol nerovnomerný pokrok, a 
žiada preto chorvátsku vládu a vlády susedných štátov, aby zintenzívnili dialóg zameraný 
na vzájomné zmierenie občanov regiónu a dosiahnutie konečných a všestranne 
prípustných riešení vo všetkých otvorených bilaterálnych otázkach, najmä čo sa týka 
vytýčenia hraníc, nezvestných osôb a vydania osôb v prípadoch vojnových zločinov a 
zločinov proti ľudskosti;  

25. potvrdzuje svoju spokojnosť s utlmením pohraničných sporov so Slovinskom z 
prístupového procesu; v tejto súvislosti víta pozitívne výsledky slovinského referenda o 
arbitrážnej dohode o sporných hraniciach, ktorá otvorí cestu medzinárodnému tímu, ktorý 
navrhne riešenie pre sporné pozemné i námorné hranice znamenajúce dôležitý signál na 
podporu dialógu v celom regióne;

26. vyjadruje uznanie Chorvátsku aj Srbsku za ich ambície a úsilie pri upevňovaní zmierenia 
medzi občanmi v atmosfére vzájomnej dôvery; víta spoločnú cestu chorvátskeho a 
srbského prezidenta do Vukovaru a ich ospravedlnenia ako dôležitý krok k zmiereniu;
považuje podpísanie dvojstrannej dohody o vydávaní v prípade organizovaného zločinu za 
významný krok v boji proti beztrestnosti v tomto regióne;

27. víta rozhovory medzi Chorvátskom, Slovinskom a Srbskom o vytvorení spoločného 
podniku pre nákladnú železničnú dopravu s cieľom skvalitniť nákladnú dopravu 
obojsmerne so západnou Európou, Tureckom a Gréckom a v rámci vyššie uvedených 
troch krajín; domnieva sa, že to prispeje prostredníctvom zjednodušených hraničných a 
colných kontrol nielen k značnému zníženiu dopravných nákladov a skráteniu času 
vynaloženého na cestovanie, ale že sa tým úsilie o zmierenie prejaví v konkrétnych 
krokoch, z ktorých budú mať výhody všetky strany;

28. zastáva názor, že hospodársky rozvoj regiónu by bolo možné urýchliť, ak by sa do 
podunajskej stratégie zahrnulo okrem Srbska aj Chorvátsko, čo by znamenalo príležitosť
bližšie prepojiť tieto krajiny s EÚ prostredníctvom rôznych foriem spolupráce v oblasti 
dopravy, životného prostredia a hospodárskeho rozvoja v rámci podunajského 
makroregiónu;

°
°      °
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29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Chorvátska.


