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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/426/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2011, 
για το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη,1

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 
10 Οκτωβρίου 2011 και 21 Μαρτίου 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2011-2012» (COM(2011)0666) και την έκθεση προόδου του 2011 για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη η οποία εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 (SEC(2011)1206 τελικό),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη2,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19-20 Δεκεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά μια 
κυρίαρχη και ενωμένη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της ΕΕ είναι να επιταχύνει την πρόοδο της χώρας όσον αφορά την προσχώρησή 
της στην ΕΕ ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του συνόλου των πολιτών της,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας προσχώρησης 
στην ΕΕ έχει η ίδια η δυνάμει υποψήφια χώρα και ότι οι προετοιμασίες θα πρέπει να 
γίνουν κυρίως από αυτούς που εκλέγονται από τον λαό και λογοδοτούν σε αυτόν, 
σύμφωνα με κοινή θεώρηση, την οποία να συμμερίζονται όλα τα μέρη, όσον αφορά τα 
πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει προοπτική ένταξης στην ΕΕ μόνο ως ενιαία χώρα 
και ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες υπονόμευσης των θεσμών του κράτους θα 
αποστερήσουν όλους τους πολίτες από τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ,

                                               
1 ΕΕ L 188 της 19.07.2011, σ. 30.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ7_ΤΑ(2010)0238.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων πρέπει να συμφωνήσουν 
καταρχήν σχετικά με τη σύσταση νέας κεντρικής κυβέρνησης, μετά από πολιτικό τέλμα 
δεκαπέντε μηνών περίπου,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και θεσμικό αδιέξοδο εμπόδισε τη χώρα να προβεί 
στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα έφερναν τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ, και ιδίως σε 
μεταρρυθμίσεις όπως η συγκρότηση κράτους, η διακυβέρνηση, η υλοποίηση του κράτους 
δικαίου, και η προσέγγιση  των ευρωπαϊκών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απουσία κεντρικής κυβέρνησης έχει επηρεάσει επίσης την ικανότητα έγκρισης 
συνεκτικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης χρειάζεται 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και την ικανότητα 
έκφρασης ενιαίας άποψης· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κανένας μηχανισμός 
συντονισμού δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική βούληση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα, όπως φάνηκε 
από την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των πολιτικών του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες (ΕΕΕΕ) και επικεφαλής της αντιπροσωπείας (ΕΑ) είναι η 
παροχή συμβουλών της ΕΕ, η διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας και η διασφάλιση 
της συνέπειας και συνοχής της δράσης της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία- Ερζεγοβίνη παρέχει βοήθεια όσον αφορά τις δίκες για 
εγκλήματα πολέμου και τις προσφυγές που βρίσκονται εν εξελίξει και συνεργάζεται όσον 
αφορά τις υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά συνεχίζει να παρεμποδίζει την κοινωνικοοικονομική 
και πολιτική ανάπτυξη της χώρας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των νέων 
ανθρώπων, συνιστά εμπόδιο στην πρόοδο της χώρας, συμβάλλοντας στη δημιουργία 
κοινωνικής δυσαρέσκειας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής συνιστά προϋπόθεση 
για τη διαρκή ειρήνη και συμφιλίωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα Δυτικά Βαλκάνια,

Γενικές παρατηρήσεις

1. χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών των πολικών κομμάτων σχετικά με μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων, που περιλαμβάνουν τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης του κράτους 
με νέο πρωθυπουργό, τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, τον διορισμό διευθυντών σε 
κρατικές υπηρεσίες και μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως ο νόμος περί κρατικών ενισχύσεων και ο νόμος περί απογραφής· ζητεί από την 
πολιτική ελίτ να στηριχθεί σε αυτές τις θετικές εξελίξεις και να συμμετάσχει εκ νέου σε 
εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις·

2. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτύχει η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως δυνάμει υποψήφια προς ένταξη χώρα στην πορεία της προς τη 
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σταθεροποίηση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· είναι της άποψης, ωστόσο, είναι 
δυνατόν να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ, η οποία 
θα ωφελήσει τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποφασιστικότητα, η πολιτική ευθύνη, η νοοτροπία του συμβιβασμού και η κοινή 
θεώρηση του μέλλοντος της χώρας θα αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για 
περεταίρω δράσεις·

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς φορείς τον οδικό χάρτη προς την ένταξη στην ΕΕ 
και ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη έναντι των πολιτών να επιτύχουν συμβιβασμούς και να 
συμφωνήσουν σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει ότι ένα λειτουργικό κράτος, 
καθώς και μια λειτουργική κεντρική κυβέρνηση και διοίκηση συνιστούν επίσης 
προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ,  ζητεί από όλους τους 
πολιτικούς φορείς να προβούν στις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές και σε άλλες 
βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να εστιάσουν στη δημιουργία των συνθηκών που 
είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η τοπική συμμετοχή και η 
πολιτική δέσμευση συνιστούν προϋποθέσεις για την επιτυχία οποιασδήποτε 
χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ·

4. είναι πεπεισμένο ότι ενίσχυση του κεντρικού κράτους δε σημαίνει την αποδυνάμωση των 
οντοτήτων, αλλά τη δημιουργία των συνθηκών για μια αποτελεσματική κεντρική 
διοίκηση ικανή να προετοιμάσει ολόκληρη την χώρα για την ένταξή της στην ΕΕ σε 
στενή συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης· για αυτόν τον λόγο 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης του συντονισμού ανάμεσα στις εκάστοτε αρμόδιες 
αρχές σε τομείς που συνδέονται με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

Ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον ΕΕΕΕ/ΕΑ 
για τη στήριξή του προς την Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και για
τη διευκόλυνση μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με τοπική συμμετοχή· 
υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο επίκεντρο της πολιτικής 
διαδικασίας· ζητεί από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό το πλαίσιο, να 
συνεργαστούν στενά με τον ΕΕΕΕ·

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν λύσεις μετά από 
τη κατάργηση του Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου (OHR) έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της επιχείρησης Althea του EUFOR στη σταθερότητα 
και ασφάλεια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικά στοιχεία της 
ενισχυμένης συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· τονίζει τα επιτεύγματα 
της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους των φορέων
επιβολής της νομοθεσίας και του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 
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εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την εκτελεστική στρατιωτική παρουσία της 
επιχείρησης Althea που στοχεύει στην υποστήριξη των προσπαθειών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διατηρήσει το ασφαλές περιβάλλον στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης 
εντολής του ΟΗΕ· 

Πολιτικά κριτήρια

8. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το κράτος θα πρέπει να έχει επαρκή νομοθετική 
δημοσιονομική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία προκειμένου να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ· 

9. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Φόρουμ Κοινοβουλευτικού 
Συντονισμού το οποίο θα ασχολείται με νομοθετικά θέματα ενσωμάτωσης στην ΕΕ σε 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και το οποίο θα συμβάλλει έτσι ώστε η ευρωπαϊκή 
ατζέντα να γίνει και εθνική· μολονότι δεν στάθηκε δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σε 
σχέση με συγκεκριμένες συνταγματικές τροπολογίες, θεωρεί ότι η εργασία της 
Μεταβατικής Κοινής Επιτροπής συνιστά σημαντικό βήμα προς τα εμπρός καθώς για 
πρώτη φορά οι πολιτικοί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δημιούργησαν έναν θεσμοθετημένο 
τρόπο συζήτησης σχετικά με τις συνταγματικές τροπολογίες χωρίς την παρουσία της 
διεθνούς κοινότητας, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και με έναν τρόπο 
ανοιχτό που χαρακτηρίζεται από δημόσια διαφάνεια·

10. επαναλαμβάνει τη έκκλησή του για επίτευξη συμφωνίας και για πλήρη συμμόρφωση με 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση 
Sejdić-Finci και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ σύμφωνα με το οποίο απαιτείται ο σεβασμός των 
δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να διευκολύνει την αναθεώρηση της αντίστοιχης νομοθεσίας 
και να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αποτελεσματικού 
δικαστικού συστήματος σύμφωνα με τα ενοριακά και διεθνή πρότυπα προκειμένου να 
ενισχύσει το κράτος δικαίου προς όφελος του συνόλου των πολιτών· χαιρετίζει την 
ύπαρξη προόδου, μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τις δικαστικές αρχές, 
όσον αφορά την δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα στις δικαστικές αρμοδιότητες ανάμεσα 
στο κράτος και τα δικαστικά μέλη· ζητεί, ωστόσο, από την κυβέρνηση να εφαρμόσει με 
αποτελεσματικό τρόπο τη Στρατηγική Μεταρρύθμισης του Τομέα της Δικαιοσύνης·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο σχετικά με τις προετοιμασίες για τη λήξη 
της διεθνούς εποπτείας της περιφέρειας του Brčko·

13. μετά από την πολιτική συμφωνία ανάμεσα στους ηγέτες των κομμάτων ζητεί από το 
κρατικό κοινοβούλιο να εγκρίνει τον νόμο περί απογραφής και ζητεί από τις αρχές της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προβούν επειγόντως στις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες 
καθώς τούτο όχι μόνο συνιστά σαφή προϋπόθεση για την προοπτική της προσχώρησης 
στη ΕΕ αλλά και σημαντικό στοιχείο για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας·

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν αποτελεσματικά και να 
ασκήσουν διώξεις όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς και να αυξήσουν τον αριθμό 
των καταδικασμένων εγκληματιών· εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 
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διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό των διευθυντών της υπηρεσίας πρόληψης 
της διαφθοράς και συντονισμού της καταπολέμησης της διαφθοράς και συγχρόνως 
υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για παροχή των αναγκαίων χρηματοδοτικών και 
ανθρώπινων πόρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία αυτή θα καταστεί πλήρως 
λειτουργική·

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων, οι οποίες 
πρέπει να προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία· 

17. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενδυναμώσουν τα ανεξάρτητα και 
διαφορετικά μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και να επιτρέψουν στα μέσα 
ενημέρωσης να μεταδίδουν ελεύθερα πληροφορίες από όλα τα τμήματα της χώρας· 
εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής πίεσης στα μέσα 
ενημέρωσης της χώρας όπως και για τις απειλές κατά των δημοσιογράφων· ζητεί εκτός 
από αυτό να εξεταστεί το ζήτημα του έντονου πολιτικού και εθνοτικού κατακερματισμού 
και της πόλωσης των μέσων ενημέρωσης·

Διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου

18. συγχαίρει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε 
επίπεδο οντοτήτων για την άμεση και επαρκή ανταπόκρισή τους στα αιτήματα του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ)·

19. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων για διερεύνηση 
των εγκλημάτων πολέμου σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ώστε να 
μειωθεί η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να 
εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη των οποίων έχει 
ως αποτέλεσμα τις άνισες καταδίκες, και να επιταχύνει την πρόοδο όσον αφορά την 
προστασία των μαρτύρων και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα 
πολέμου· τονίζει ότι η διαδικασία για την παραπομπή των υποθέσεων εγκλημάτων 
πολέμου από τις δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε άλλες αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων με διάφανο χαρακτήρα· 
ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν την άσκηση δίωξης σε 
υποθέσεις εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 
αποζημίωση των θυμάτων·

20. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν και να ολοκληρώσουν τη 
βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων και να 
εγκρίνουν σχετική στρατηγική· ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν 
τις υποδομές για την επιτυχή επιστροφή τους· ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την υλοποίηση της 
διαδικασίας της δήλωσης του Σεράγεβο για τους πρόσφυγες αντιμετωπίζοντας βασικές 
προκλήσεις όπως την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, εργασίας και κοινωνικών 
υπηρεσιών·

Εκπαίδευση
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21. ενώ παρατηρεί κάποια πρόοδο στη βελτίωση του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης ζητεί από 
τη νέα κυβέρνηση να βελτιώσει τον συντονισμό ανάμεσα στα 14 υπουργεία παιδείας, να 
μειώσει τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και να μειώσει τους 
αποκλεισμούς στα σχολεία·

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη δημιουργία 
μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
να προωθήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και να 
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων (συστέγαση δύο 
σχολείων) αναπτύσσοντας κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και ενιαία μαθήματα σε όλη 
την επικράτεια της χώρας· 

23. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να δώσει ώθηση στο σχέδιο δράσης για τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των Ρομά και να διασφαλίσει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την 
εφαρμογή του· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να βρουν τρόπους για τη 
εγγραφή στα ληξιαρχικά μητρώα όλων των παιδιών Ρομά κατά τη γέννησή τους έτσι 
ώστε να είναι δυνατό να εγγραφούν στο σχολείο·

24. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης η οποία θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· ζητεί από τις αρχές της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις της επαγγελματικής κατάρτισης 
έτσι ώστε να προσελκύσουν ξένες άμεσες επενδύσεις καθώς και για να διασφαλίσουν, 
επίσης λόγω οικονομικής ανάγκης, ότι θα αρχίσει η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και ότι θα καταστούν πλήρως λειτουργικές οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες 
για την αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων· 

25. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη να αδράξουν επιτέλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα εκπαιδευτικής κινητικότητας της ΕΕ στα οποία έχουν πρόσβαση από το 
2007·

Οικονομικό και κοινωνικό πεδίο

26. επισημαίνει την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου με την αύξηση της ανεργίας ιδίως 
ανάμεσα στους νέους των ηλικιών από 18 έως 24 ετών· πιστεύει ότι η οικονομική 
ευμάρεια και η προοπτική εύρεσης εργασίας, ιδίως για τους νέους, έχουν ζωτική σημασία 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας· καλεί τη νέα κυβέρνηση να επιταχύνει την 
οικονομική ανάπτυξη η οποία παρεμποδίζεται από τη δυσκίνητη κυβερνητική δομή, την 
υπέρμετρη και ακριβή κυβερνητική γραφειοκρατία και τα μακροχρόνια προβλήματα του 
οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς·

27. ενθαρρύνει την κρατική και επιχειρηματική ηγεσία να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό 
προς τις επιχειρήσεις καθώς η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τελευταία θέση στην 
περιοχή όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα· 

28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, να 
διατηρήσει υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό 
του 2012 και το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές 2011 - 2013· θεωρεί ότι 
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είναι σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην 
Ομοσπονδία·

29. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εργαστούν 
για να ολοκληρώσουν τον ενιαίο οικονομικό χώρο σε όλη την επικράτεια της χώρας 
ενισχύοντας τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ανάμεσα στις κυβερνήσεις των 
οντοτήτων, εξαλείφοντας τα εμπόδια για τη δημιουργία ενός επαρκούς νομικού πλαισίου 
και δημιουργώντας ανταγωνισμό σε όλη την επικράτεια της χώρας·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την έγκριση του νόμου περί κρατικών 
ενισχύσεων σε επίπεδο κράτους και ζητεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να τον εγκρίνει ταχέως έτσι ώστε, καθώς θα έχει εκπληρωθεί μία 
ακόμη από τις απαιτήσεις, να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η ΣΣΣ·

31. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα 
κοινωνικής προστασίας και να δημιουργήσει πιο στοχευμένα κοινωνικά επιδόματα· ζητεί 
από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προσηλωθούν περισσότερο στις πολιτικές 
απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ισότιμης μεταχείρισης των φύλων· θεωρεί ότι 
είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός ανάμεσα στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της αγοράς εργασίας·

32. ζητεί από την κρατική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των οντοτήτων να εξαλείψουν τα 
εμπόδια που οδηγούν στη χαμηλή κινητικότητα εργασίας στη χώρα εναρμονίζοντας τις 
διατάξεις των διαφορετικών νομοθεσιών όσον αφορά την εργασία, τις συντάξεις και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ανάμεσα στις οντότητες και ανάμεσα στα καντόνια, 
ενθαρρύνοντας έτσι την αύξηση της κινητικότητας σε ολόκληρη τη χώρα·

Περιφερειακή συνεργασία

33. συγχαίρει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τον ενεργητικό της ρόλο στη διαδικασία της 
δήλωσης του Σεράγεβο καθώς και όσον αφορά την έγκριση της κοινής δήλωσης των 
υπουργών εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας, της Κροατίας και του 
Μαυροβουνίου σχετικά με τον τερματισμό των μετεγκαταστάσεων και την παροχή 
μόνιμων λύσεων για τους ευάλωτους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους εντός της χώρας· 

34. χαιρετίζει τις προσπάθειες επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων ανάμεσα στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και την Κροατία καθώς και το γεγονός ότι αυτές οι προσπάθειες 
έχουν ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
περιλαμβανομένων των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, να εστιάσουν την προσοχή τους 
στην διμερή και περιφερειακή συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και της 
ασφάλειας·

35. επισημαίνοντας ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σερβία έχουν οικοδομήσει καλές σχέσεις 
γειτνίασης, ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην αναβάλλει την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου 
και να συνάψει στενότερη συνεργασία σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη διμερή συμφωνία ανάμεσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία 
σχετικά με τη συνεργασία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης 
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ναρκωτικών και ανθρωπίνων οργάνων, της παράνομης μετανάστευσης και της 
τρομοκρατίας·

36. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ θα έχει και διμερείς 
επιπτώσεις, καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να ευθυγραμμίσουν τη συναφή νομοθεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στα 
αντίστοιχα επίπεδα διακυβέρνησης με τη νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της 
κτηνιατρικής, φυτοϋγειονομικής και τροφικής ασφάλειας, καθώς και να βελτιώσουν ή να 
δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές σε διάφορα σημεία συνοριακής διέλευσης με την 
Κροατία έτσι ώστε να διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους που απαιτούνται από την 
ΕΕ·

°
°      °

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο 
της Ένωσης και Αντιπρόεδρο επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των οντοτήτων της.


