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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Hrvaške za leto 2010

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa o začetku pristopnih pogajanj s Hrvaško, ki ga je Svet sprejel 
3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2010 o poročilu o napredku Hrvaške 
za leto 20091,

– ob upoštevanju poročila o napredku Hrvaške za leto 2010, ki ga je Komisija objavila 
9. novembra 2010 (SEC(2010)1326),

– ob upoštevanju priporočil z 11. srečanja skupnega parlamentarnega odbora EU-Hrvaška, 
sprejetih 29. marca 2010 v Zagrebu,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Evropski parlament še vedno povsem zavezan pospeševanju članstva Hrvaške v 
Evropski uniji in odločen, da bo pristopni proces te države pripeljal do uspešnega konca,

B. ker so pristopna pogajanja s Hrvaško občutno napredovala in so vstopila v sklepno fazo; 
ker je bil dosežen precejšen splošen napredek, zlasti pri izpolnjevanju meril, določenih v 
pogajalskih poglavjih,

C. ker bi bila pristopna pogajanja s Hrvaško lahko dokončana v prvi polovici leta 2011, če se 
bodo potrebne reforme odločno nadaljevale, zlasti s krepitvijo javne uprave in pravosodja, 
nadaljnjim bojem proti korupciji, zagotavljanjem trajnega vračanja beguncev, polnim 
sodelovanjem z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter 
nadaljevanjem procesa privatizacije in sprejetjem načrtov prestrukturiranja ladjedelnic, ki 
so v težavah,

D. ker je treba reforme nadaljevati tudi po tem, ko bodo pristopna pogajanja dokončana, da 
bodo lahko država in državljani v celoti izkoristili prednosti članstva v EU,

E. ker je možnost članstva v EU močna spodbuda za druge države zahodnega Balkana na 
poti evropske integracije, da bodo izvedle potrebne politične, gospodarske in zakonodajne 
reforme ter okrepile mir, stabilnost, spravo in sobivanje v regiji; ker bi morala EU utrditi 
regionalni pristop evropske perspektive,

Splošne pripombe

1. izraža pohvalo Hrvaški za ogromen napredek, ki ga je dosegla pri izpolnjevanju meril, 
potrebnih za dokončanje pristopnih pogajanj; poziva Hrvaško, naj odločno nadaljuje 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0023.
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potrebne reforme, da bo izpolnila še zadnje zahteve in dokončala pogajanja; poziva 
Komisijo, naj uporabi vse svoje zmogljivosti, da bi Hrvaški pomagala v njenih 
prizadevanjih za izpolnitev teh zahtev;

2. je trdno prepričan, da ima hitra pridružitev Hrvaške tako evropsko kot regionalno 
razsežnost in da bo spodbudila preostale države zahodnega Balkana, naj začnejo odločno 
izvajati reforme v povezavi s pristopom;

3. je zaskrbljen, ker je zadnji Evrobarometer pokazal, da članstvo Hrvaške v EU po mnenju 
večine hrvaških državljanov ne bi koristilo državi; spodbuja hrvaške oblasti in civilno 
družbo, naj s pomočjo Komisije ukrepajo, da bodo Hrvati sprejeli evropski projekt;

Politična merila

4. pozdravlja dejstvo, da je junija 2010 velika večina hrvaških poslancev potrdila korenite 
spremembe ustave, potrebne zaradi pridružitve EU; je prepričan, da bodo sprejete ustavne 
spremembe tlakovale pot za sprejem preostale zakonodaje;

5. poudarja, da so bili sicer narejeni veliki koraki v smeri izboljšav javne uprave, vendar v 
upravnih postopkih še vedno obstajajo precejšnje pomanjkljivosti, upravne zmogljivosti 
pa ostajajo nezadostne, zlasti glede na kompleksnost reforme javne uprave; poziva 
hrvaško vlado, naj odpravi ogromne zamude pri procesu decentralizacije, tudi z 
oblikovanjem in izvedbo decentralizacijske strategije ter z nadaljnjimi ukrepi za 
depolitizacijo javne uprave in njeno večjo profesionalnost in etičnost;

6. meni, da je korupcija na Hrvaškem še vedno razširjena in je navzoča v skoraj vseh 
segmentih družbe, gospodarstva in vlade; pozdravlja prizadevanja hrvaške vlade, da bi 
odločno opravila z vsemi oblikami korupcije; poudarja, da je vlada posebno pozornost 
namenila pravnemu in institucionalnemu okviru za boj proti korupciji, vključno s 
preiskavami, kazenskim pregonom ter medagencijskim in mednarodnim sodelovanjem; je 
seznanjen z odmevnimi protikorupcijskimi procesi proti nekdanjima ministroma, 
uradnikom na visokih položajih in številnim direktorjem državnih podjetij; pozdravlja 
ustanovitev posebnih oddelkov za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu na štirih 
največjih sodiščih v državi, kjer so sodniki pod nadzorom in sodelujejo v dodatnem 
usposabljanju;

7. ugotavlja, da se le malo primerov korupcije znajde pred sodiščem in da jih večina ostane v 
fazi preiskave ali pregona, čeprav je boj proti korupciji ena od prednostnih nalog vlade; 
poziva hrvaške oblasti, naj nadalje krepijo upravne zmogljivosti protikorupcijskih 
organov, zlasti Urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK), in 
gojijo kulturo politične odgovornosti;

8. pozdravlja odločna prizadevanja za nadaljnjo reformo pravosodja, zlasti s sprejetjem 
revidiranega akcijskega načrta za reformo pravosodnega sistema; pozdravlja napredek pri 
zmanjševanju sodnih zaostankov, zlasti v primerih, ko se sodna obravnava vleče dlje kot 
tri leta, in pri racionalizaciji sodnega sistema z vzpostavitvijo večjih sodišč ter okrožnih in 
trgovinskih sodišč, pa tudi s specializacijo sodnikov; je seznanjen s pozitivnimi ukrepi –
med drugim v zvezi z državnim sodnim svetom, neodvisnostjo pravne akademije in 
ustanovitvijo šole za pravosodne uradnike – za bolj neodvisno imenovanje sodnikov, 
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boljši poklicni razvoj in večjo disciplinsko odgovornost vrhovnih sodnikov, pa tudi za 
sprejetje splošnih varnostnih ukrepov za večjo neodvisnost sodstva;

9. poudarja, da pravna država in zaupanje državljanov v sodni sistem še vedno trpita zaradi 
velikih sodnih zaostankov in predolgih obravnav, čeprav so sodišča zmanjšala število 
nerešenih zadev, ki še čakajo na sodno obravnavo; z obžalovanjem ugotavlja, da je število 
sodnikov sicer dovolj veliko, primanjkuje pa drugega sodnega osebja, zato poziva hrvaške 
oblasti, naj to pomanjkljivost odpravijo;

10. je seznanjen z izjavo tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo v 
varnostnem svetu Združenih narodov junija 2010; pozdravlja dejstvo, da je Hrvaška 
prisluhnila zahtevam tega sodišča, da na prošnje za pomoč odgovarja učinkovito, da 
nemudoma zagotovi stik s pričami in dokazno gradivo in da se je kakovost upravnih 
preiskav v splošnem izboljšala; poziva hrvaško vlado, naj pospeši upravne preiskave o 
manjkajočih vojaških dokumentih;

11. ugotavlja, da zahteva za pomembne vojaške dokumente še ni bila izpolnjena, vendar 
pozdravlja prizadevanja hrvaške medagencijske projektne skupine, da bi ugotovila, kje ti 
dokumenti so; poziva Svet, naj razmisli o stališču sodnega senata Mednarodnega 
kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, da ni mogoče z gotovostjo potrditi, ali 
zahtevani topniški dnevniki še obstajajo;

12. je zadovoljen, da Hrvaška še vedno dejavno in na lastno pobudo nadaljuje sodne postopke 
v primerih vojnih zločinov, da tožilci še naprej pregledujejo nerešene zadeve in obsodbe v 
nenavzočnosti ter da se uporabljajo standardni ukrepi za zagotavljanje enotne prakse, ne 
glede na nacionalnost obtoženca; kljub vsemu ugotavlja, da so potrebne dodatne 
izboljšave pri poteku sodnih postopkov v primerih vojnih zločinov, da se zagotovi povsem 
nepristransko, pravično sojenje, prepreči nekaznovanost in izboljša zaščito prič; spodbuja 
hrvaške oblasti, naj še izboljšajo dialog in sodelovanje na tem področju s sosednjimi 
državami;

13. pozdravlja splošni napredek pri vračanju beguncev in ugotavlja, da se jih je več kot 
polovica vrnila za vedno, preostali pa so potem znova odšli ali prihajajo in znova 
odhajajo; z zadovoljstvom ugotavlja, da je sovražnost javnosti do vračanja Srbov v večini 
države uplahnila; poziva hrvaške oblasti, naj odstranijo ovire za pridobitev stalnega 
prebivališča, pospešijo programe obnove domovanj ter začnejo projekte družbene in 
gospodarske obnove; prav tako jih poziva, naj si še naprej prizadevajo za oživitev 
gospodarstva na območjih, ki jih je prizadela vojna, in za spravo med narodi v ozračju 
etnične strpnosti;

14. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Hrvaška ena od prvih držav, ki se je zavezala, da bo 
spoštovala mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, ter poziva hrvaške oblasti, naj 
pripravijo konkretne načrte za reformo institucionalizacije in pravne sposobnosti ter se 
posvetijo vprašanju vse večjega števila duševno prizadetih oseb, ki prebivajo v 
prenatrpanih domovih namesto v skupnostih, da bodo zagotovile uresničevanje pravic 
invalidov; spodbuja Hrvaško, naj začne izvajati zadevne pravne določbe o dostopu 
invalidov do stavb;

15. ugotavlja, da je ravnanje z zaporniki v splošnem dobro in da se je začela gradnja novih 
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zaporov, vendar oblasti zaradi prenatrpanosti niso zadostile vsem potrebam zapornikov po 
zdravstvenem varstvu, higieni, prostoru in svežem zraku ter možnostih za delo;

Gospodarska merila

16. ugotavlja, da se hrvaško gospodarstvo še vedno krči in realni BDP zmanjšuje, čeprav se je 
gospodarska recesija nekoliko upočasnila; odobrava načrte za gospodarsko obnovo, 
vendar poziva vlado, naj svoja priporočila preoblikuje v učinkovite politike;

17. poziva hrvaško vlado, naj odpravi strukturne pomanjkljivosti gospodarstva in s strukturno 
reformo zmanjša svojo redistribucijsko vlogo, da bi povečala konkurenčnost; poudarja, da 
je potrebna racionalizacija javnega sektorja, pa tudi nadaljnje reforme in konsolidacija 
javnih financ, da se zmanjša javna poraba; prav tako ugotavlja, da mora Hrvaška še veliko 
narediti za reformo zdravstvenega sektorja, socialnih sistemov in državne pomoči, da bo 
dosegla uravnoteženo javno porabo v okviru trezne javnofinančne politike;

18. poziva hrvaško vlado, naj poveča stopnjo zaposlenosti, si še naprej prizadeva za udeležbo 
na trgu dela z odpravo togih predpisov in ovir, ki odvračajo delavce, s poklicnim 
izobraževanjem, usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem;

Zmožnosti za prevzem odgovornosti članstva

19. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Hrvaška nenehno izboljševala svojo sposobnost za 
prevzem odgovornosti, ki izhajajo iz članstva v EU, pri čemer je svoj pravni red v večini 
sektorjev precej dobro uskladila s pravnim redom Unije; kljub temu spodbuja hrvaške 
oblasti, naj posebno pozornost namenijo upravnim zmogljivostim za ustrezno izvajanje, 
da bo lahko država čim bolje izkoristila prednosti članstva v EU po pristopu;

20. je seznanjen z javnim razpisom za ladjedelnice v težavah iz maja 2010; poziva hrvaško 
vlado, naj čim prej dokonča proces prestrukturiranja na tem področju, da bo izpolnila 
pomembno merilo pristopnih pogajanj, kar bo omogočilo začasno zaprtje poglavja o 
konkurenci;

21. poziva hrvaško vlado, naj odpravi razdrobljenost osrednjih vladnih institucij, odgovornih 
za ravnanje z okoljem, zlasti tistih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, gospodarjenjem 
z vodo in zrakom, da bo mogoče ustrezno ohranjati značilno okolje in visoko raven 
biotske raznovrstnosti;

22. z zadovoljstvom ugotavlja, da geografska lega Hrvaške in trije evropski prometni 
koridorji, ki jo prečkajo, zagotavljajo poceni dostop do srednjeevropskih trgov za tovor, ki 
prihaja z vzhoda in Daljnega vzhoda, ter poudarja, da je potreben celovit razvoj pristanišč 
ter železniških in cestnih povezav z evropskimi koridorji, da bo Hrvaška ostala privlačna 
lokacija za transportne storitve;

23. ugotavlja, da strukturni izzivi v kmetijstvu ostajajo brez odgovora in da zasebne kmetije 
še vedno delujejo na majhnih, razdrobljenih zemljiščih, zato se otepajo z omejeno 
zmogljivostjo za doseganje ekonomije obsega;
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Regionalno sodelovanje

24. spodbuja Hrvaško, naj si še naprej prizadeva za dobre sosedske odnose in ohrani 
pomembno in proaktivno vlogo pri spodbujanju regionalnega sodelovanja na vseh ravneh; 
ugotavlja, da je bil napredek na tem področju neuravnotežen, zato poziva hrvaško vlado in 
vlade sosednjih držav, naj poglobijo dialog za spravo med državljani te regije ter poiščejo 
dokončne in za vse sprejemljive rešitve za nerešena bilateralna vprašanja, zlasti kar 
zadeva določitev meja, pogrešane osebe, vračilo premoženja in vračanje beguncev, pa tudi 
izročitev državljanov, osumljenih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu;

25. znova izraža zadovoljstvo z ločitvijo mejnega spora s Slovenijo od pristopnega procesa; v 
zvezi s tem pozdravlja pozitivni izid slovenskega referenduma o arbitražnem sporazumu o 
meji, po katerem bo mednarodna skupina predlagala rešitev spora o meji na kopnem in 
morju, kar bo pomembno znamenje za celotno regijo, naj goji kulturo dialoga;

26. čestita Hrvaški in Srbiji za želje in prizadevanja za trdnejšo spravo med državljani v 
ozračju vzajemnega zaupanja; pozdravlja skupni obisk hrvaškega in srbskega predsednika 
v Vukovarju in njuni opravičili kot pomemben korak k spravi; meni, da je podpis 
bilateralnega sporazuma o izročitvi v primeru organiziranega kriminala pomemben ukrep 
za zmanjšanje nekaznovanosti v regiji;

27. pozdravlja pogovore med Hrvaško, Slovenijo in Srbijo o ustanovitvi skupnega 
železniškega tovornega podjetja, da bi izboljšale prevoz tovora med zahodno Evropo ter 
Turčijo in Grčijo prek ozemlja teh treh držav; meni, da to ne bo le občutno zmanjšalo 
stroškov prevoza in skrajšalo časa potovanja na račun poenostavljene mejne in carinske 
kontrole, temveč kaže tudi na pripravljenost, da se prizadevanja za spravo pretvorijo v 
praktične korake, ki bodo prinesli gospodarske koristi vsem udeleženim;

28. meni, da bi bilo mogoče gospodarski razvoj regije pospešiti tako, da bi poleg Srbije v 
strategijo za podonavsko regijo vključili tudi Hrvaško, kar bi prineslo priložnosti za 
nadaljnje povezovanje teh držav z EU prek različnih oblik sodelovanja na področju 
transporta, okolja in gospodarskega sodelovanja v podonavski makroregiji;

°
°      °

29. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Hrvaške.


