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Euroopa Parlamendi resolutsioon Bosnia ja Hertsegoviina 2011. aasta eduaruande 
kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis allkirjastati ühelt poolt 
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina 
vahel 16. juunil 2008. aastal,

– võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2011. aasta otsust 2011/426/ÜVJP, millega nimetatakse 
ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas1,

– võttes arvesse nõukogu 10. oktoobri 2011. aasta ja 21. märtsi 2011. aasta järeldusi Bosnia 
ja Hertsegoviina kohta,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal” (COM(2011)0666) ning 12. oktoobril 2011. 
aastal vastu võetud Bosnia ja Hertsegoviina 2011. aasta eduaruannet (SEK(2011)1206 
lõplik),

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni olukorra kohta Bosnias ja 
Hertsegoviinas2,

– võttes arvesse 19.–20. detsembril 2011. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Parlamendi 
ning Bosnia ja Hertsegoviina Parlamentaarse Assamblee 13. parlamentidevahelise 
kohtumise ühisavaldust,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liit toetab jätkuvalt suveräänset ja ühendatud Bosniat ja 
Hertsegoviinat; arvestades, et riigi edasimineku kiirendamine ELiga ühinemise suunas ja 
seeläbi kõigile elanikele kasutoova elukvaliteedi tõstmisele kaasaaitamine on ELi üks 
tähtsamaid poliitikaeesmärke;

B. arvestades, et peamine vastutus eduka ühinemise eest ELiga lasub sellel potentsiaalsel
kandidaatriigil endal ja ettevalmistused tuleb ellu viia peamiselt neil, kes on kodanike 
poolt valitud ja nende ees aru annavad, võttes aluseks ühise nägemuse riigi 
kiireloomulistele poliitilistele, majandus- ja sotsiaalprobleemidele lahenduse leidmise 
kohta; arvestades, et Bosnial ja Hertsegoviinal on väljavaade saada ELi liikmeks ainult 
ühe riigina ning et riigi institutsioonide nõrgendamine jätab kõik kodanikud ilma ELiga 
integreerumisest tulenevast kasust;

C. arvestades, et erakondade juhtidel õnnestus pärast umbes viisteist kuud kestnud poliitilist 

                                               
1 ELT L 188, 19.7.2011, lk 30.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0238.
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ummikseisu jõuda riigi uue valitsuse suhtes põhimõttelisele kokkuleppele;

D. arvestades, et poliitiline ja institutsiooniline seisak ei ole võimaldanud viia riigis ellu selle 
ELile lähendamiseks vajalikke reforme, eeskätt kõige vajalikumaid reforme riigi 
ülesehitamise, valitsemise, õigusriigi põhimõtete rakendamise ja ELi standardite 
lähendamise vallas, arvestades, et riigi valitsuse puudumine on mõjutanud ka suutlikkust 
võtta vastu ühtne majandus- ja fiskaalpoliitika;

E. arvestades, et eri valitsustasanditega riigis on vaja eri osapoolte vahelist kooskõlastamist 
ja suutlikkust kõnelda ühel häälel; arvestades, et ükski kooskõlastusmehhanism ei suuda 
siiski asendada väga vajalikku poliitilist tahet; arvestades, et koostöö võib anda 
käegakatsutavaid tulemusi, nagu on näidanud viisanõude kaotamine;

F. arvestades, et tugevdatud positsiooniga ELi eriesindaja ja delegatsiooni juhi poliitilised 
eesmärgid hõlmavad ELi poolset nõustamist ja poliitilise protsessi hõlbustamist ning liidu 
tegevuse järjepidevuse ja ühtsuse tagamist;

G. arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina abistab sõjakuritegude üle peetavate 
kohtuprotsesside ja apellatsioonide osas ning teeb koostööd seoses üleantud 
kohtuasjadega;

H. arvestades, et korruptsioon pärsib riigi sotsiaalmajanduslikku ja poliitilist arengut ikka 
veel tugevalt;

I. arvestades, et eelkõige noorte töövõimaluste puudumine takistab riigi arengut ja 
suurendab sotsiaalset rahulolematust;

J. arvestades, et koostöö piirkonna muude riikidega on püsiva rahu ning Bosnia ja 
Hertsegoviina ja Lääne-Balkani riikide leppimise eeltingimus;

Üldised tähelepanekud

1. väljendab heameelt erakondade juhtide kokkuleppe üle mitmes tähtsas küsimuses, 
sealhulgas uue riigivalitsuse moodustamises uue peaministriga, 2012. aasta riigieelarves, 
riigiasutuste direktorite ametisse nimetamises ja paljudes ELiga seotud küsimustes, nt 
riigiabi ja rahvaloendust käsitlevad seadused; kutsub poliitikajuhte lähtuma nimetatud 
positiivsest arengust ja alustama uuesti konstruktiivset dialoogi ka muude tähtsate 
reformide üle;

2. tunneb muret Bosnia ja Hertsegoviina kui ELi potentsiaalse kandidaatriigi 
stabiliseerumises ja sotsiaalmajanduslikus arengus saavutatud väheste edusammude 
pärast; on siiski seisukohal, et võimaliku ühinemise suhtes ELiga, millest Bosnia ja 
Hertsegoviina elanikud kasu saaksid, on võimalik edu saavutada, kui edasistes meetmetes 
juhindutakse sellistest põhimõtetest nagu otsusekindlus, poliitiline vastutus, valmisolek 
kompromissideks ja ühine nägemus riigi tulevikust; 

3. tuletab kõigile poliitiliste organisatsioonide esindajatele meelde ELiga integreerumise 
tegevuskava ning seda, at neil on oma kodanike ees kohustus leida kompromisse ja 
leppida kokku reformides; tuletab meelde, et toimiv riik ning toimiv riigivalitsus ja 
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haldussüsteem on samuti ELiga ühinemise tingimused; nõuab tungivalt, et kõik poliitikud 
võtaksid endale kohustuse teha vajalikud muudatused põhiseaduses, saavutada muude 
tähtsamate reformide elluviimine ja keskenduda stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
jõustumiseks vajalike tingimuste loomisele; rõhutab, et kohalik osalus ja poliitiline 
pühendumus on igasuguse ELi rahalise abi eduka kasutamise eeltingimus;

4. on kindlalt veendunud, et keskse riigi tugevdamine ei tähenda föderaalsete haldusüksuste 
nõrgendamist, vaid sellega luuakse tingimused tõhusa keskvalitsuse loomiseks, mis 
koostöös valitsuse eri tasanditega on suuteline kogu riigi ELiga ühinemiseks ette 
valmistama; rõhutab seetõttu vajadust tugevdada koordineerimist asjakohaste asutuste
vahel sektorites, milles tuleb üle võtta ELi õigusaktid;

ELi suurem kohalolek

5. väljendab heameelt ELi üldise Bosnia ja Hertsegoviina strateegia üle, sealhulgas ELi 
suurema kohaloleku üle Bosnias ja Hertsegoviinas seeläbi, et seal loodi ELi eriesindaja ja 
delegatsiooni juhi kahekordse mandaadiga tugevam ELi esindatus; tunnustab ELi 
eriesindajat ja delegatsiooni juhti Bosnia ja Hertsegoviina toetamise eest ELiga seotud 
küsimustes ja kohaliku vastutustunde loomise eest ELiga ühinemise protsessis; toetab ELi
eriesindajat ja delegatsiooni juhti täielikult tema püüdlustes abistada Bosnia ja 
Hertsegoviina asutusi suunata ELiga ühinemine poliitilise protsessi keskmesse; nõuab 
tungivalt, et kõik poliitilised jõud teeksid selles küsimuses ELi eriesindajaga tihedat 
koostööd;

6. kutsub rahvusvahelist üldsust kaaluma kõrge esindaja büroo sulgemise vajadust ja leidma 
selleks lahendusi, et suurendada kohalikku osalemist ja vastutustunnet; 

7. märgib rahuloluga ELi politseimissiooni (EUPM) ja EUFORi operatsiooni Althea 
märkimisväärset panust Bosnia ja Hertsegoviina stabiilsuse ja julgeoleku tagamisse ning 
peab neid ELi Bosnia ja Hertsegoviina tugevdatud üldstrateegia tähtsateks teguriteks; 
rõhutab EUPMi saavutusi, mis on aidanud kaasa Bosnia ja Hertsegoviina õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste edule võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga; väljendab 
heameelt Althea operatiivse sõjalise rolli üle, mille eesmärk on toetada Bosnia ja 
Hertsegoviina püüdlusi säilitada ÜRO uuendatud mandaadi raames ohutu ja turvaline 
keskkond; 

Poliitilised kriteeriumid

8. kordab oma seisukohta, et riigil peaks olema piisavalt seadusandlikku, eelarvega seotud, 
täitev- ja kohtuvõimu, et täita ELiga ühinemise tingimused; 

9. väljendab heameelt algatuse üle luua parlamentaarne kooskõlastusfoorum, mis peaks 
tegelema ELiga integreerumise seadusandlike küsimustega valitsuse eri tasanditel ja 
aitama kaasa sellele, et ELi lähenemisviis muutuks rahvuslikuks lähenemisviisiks; peab 
ühise vahekomitee tööd oluliseks sammuks edasi – olgugi et kokkulepet põhiseadusesse 
tehtavate konkreetsete muudatuste üle ei ole veel saavutatud – sest Bosnia ja 
Hertsegoviina poliitikud suutsid esimest korda korraldada põhiseaduse muudatuste üle 
avatult ja avalikkusele läbipaistvalt institutsionaalse arutelu ilma rahvusvahelise üldsuse 
kohaloluta, kaasates sellesse kodanikuühiskonna esindajad;
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10. kordab oma üleskutset jõuda kokkuleppeni ning täielikult täita Euroopa Inimõiguste 
Kohtu otsust Sejdić-Finci kohtuasjas ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklit 
2, milles nõutakse demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste järgimist;

11. kutsub uut valitsust üles hõlbustama asjakohaste õigusaktide läbivaatamist ja tagama 
sõltumatu, erapooletu ja tulemusliku õigussüsteemi loomise vastavalt ELi ja 
rahvusvahelistele standarditele ja õigusriigi põhimõtete tugevdamiseks kõigi elanike 
huvides; väljendab heameelt mõningate edusammude üle struktuurses dialoogis 
kohtusüsteemi teemal, et saavutada tasakaal riigi ja föderaalsete haldusüksuste 
õiguskaitsealase pädevuse vahel; nõuab siiski tungivalt, et valitsus rakendaks 
tulemuslikult õigussektori reformistrateegiat;

12. väljendab heameelt edu üle, mis on saavutatud Brcko piirkonna rahvusvahelise järelevalve 
lõpetamise ettevalmistamisel;

13. nõuab lähtuvalt erakondade juhtide vahel saavutatud poliitilisest kokkuleppest tungivalt, 
et riigi parlament võtaks vastu rahvaloenduse seaduse, ning kutsub Bosnia ja 
Hertsegoviina ametiasutusi üles tegema kiiresti vajalikke tehnilisi ettevalmistusi, sest 
rahvaloendus ei ole mitte ainult ELiga ühinemise selge eeltingimus, vaid ka ülivajalik riigi 
sotsiaalmajanduslikuks arenguks;

14. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles korruptsioonijuhtumeid tulemuslikult 
uurima ja süüdlasi vastutusele võtma ning suurendama süüdimõistetud õigusrikkujate 
arvu; väljendab heameelt püüdluste üle käivitada korruptsioonivastase võitluse 
tegevuskava riigiteenistuses; 

15. väljendab heameelt korruptsiooni tõkestamise ja korruptsioonivastase võitluse 
koordineerimise ameti direktori ametisse nimetamise üle ja rõhutab ühtlasi tungivat 
vajadust kindlustada tarvilikud rahalised ja inimressursid selle ameti täieliku käivitamise 
tagamiseks; 

16. on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata vähemuste ja kaitsetumate rühmade 
õigustele ning neid tuleks kaitsta otsese ja kaudse diskrimineerimise ja vägivalla eest; 

17. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles edendama sõltumatu ja mitmekesise ning 
poliitilisest sekkumisest vaba meedia arengut ning lubama ajakirjandusel vabalt kajastada 
riigi kõikides piirkondades toimuvat; tunneb kahetsust riigi meediale jätkuvalt avaldatava 
poliitilise surve ja ajakirjanikele tehtud ähvarduste pärast; nõuab seetõttu tungivalt, et 
tegeletaks meedia tugeva poliitilise ja rahvusliku killustumise ja polariseerumise 
küsimusega;

Sõjakuritegudega tegelemine

18. tunnustab Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime nii riigi kui ka föderaalsete haldusüksuste 
tasandil selle eest, et nad reageerisid viivitamata ja asjakohaselt endise Jugoslaavia asjade 
rahvusvahelise kriminaalkohtu taotlustele; 

19. nõuab tungivalt, et uus valitsus tugevdaks Bosnia ja Hertsegoviina prokuratuuriasutuste 
sõjakuritegude menetlemise suutlikkust, et vähendada sõjakuritegude veel käsitlemata 



PE473.961v02-00 6/8 RE\889346ET.doc

ET

juhtumite suurt arvu, lahendaks erinevate kriminaalkoodeksite rakendatavuse probleemi, 
sest nende alusel mõistetakse praegu ebavõrdseid karistusi, ning kiirendaks edusamme 
tunnistajakaitseprogrammis ja sõjakuritegude riiklikus strateegias; rõhutab, et 
sõjakuritegude juhtumite suunamine riigi tasandi kohtutest muudesse pädevatesse 
asutustesse tuleb tagada objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide rakendamisega; kutsub 
Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime kiirendama sõja ajal seksuaalkuritegusid toime 
pannud isikute kohtu ette toomist ning tagama, et ohvrite suhtes seataks jalule õiglus ja et 
nad saaksid asjakohaselt hüvitust;

20. palub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimudel edendada ja lõpule viia pagulaste ja 
siseriiklikult ümberasustatud isikute kestlik tagasipöördumine ja võtta vastu asjakohane 
strateegia; soovitab tungivalt kohalikele asutustele tagada eduka tagasipöördumise jaoks 
vajalik taristu; ergutab Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime jätkama oma pingutusi 
pagulasi käsitleva Sarajevo protsessi rakendamisel ning tegelema põhiprobleemidega, 
nagu tervishoid, tööhõive ja sotsiaalteenused;

Haridus

21. kuigi hariduse üldraamistikus on näha teatud edasiminekut, kutsub uut valitsust siiski üles 
parandama muu hulgas 14 haridusministeeriumi vahelist koordineerimist, vähendama 
haridussüsteemi killustatust ja muutma koolid kaasavamaks;

22. arvestades hariduse eluliselt tähtsat rolli salliva paljurahvuselise ühiskonna loomisel, 
nõuab tungivalt, et kõik Bosnia ja Hertsegoviina valitsused edendaksid kaasavat ja 
mittediskrimineerivat haridussüsteemi ja kaotaksid eri rahvusrühmade lahushoidmise 
(kaks kooli ühe katuse all), töötades selleks kogu riigis välja ühtsed hariduskavad ja 
integreeritud klassid; 

23. nõuab tungivalt, et uus valitsus kiirendaks romade haridusvajadusi käsitleva tegevuskava 
väljatöötamist ja tagaks piisavad rahalised vahendid selle rakendamiseks; kutsub Bosnia ja 
Hertsegoviina ametivõime üles leidma võimalusi kõigi roma laste sünni registreerimiseks, 
et nad kõik saaksid end kooli kirja panna;

24. rõhutab vajadust parandada hariduse üldist kvaliteeti, nii et see vastaks tööturu 
vajadustele; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles tegelema kutsekoolituse 
puudujääkidega, et tõmmata ligi otseseid välisinvesteeringuid ja tagada (ka majanduslike 
vajaduste tõttu), et algaks haridusasutuste akrediteerimine ning akadeemiliste kraadide ja 
diplomite tunnustamisega tegelevad asutused hakkaksid täielikult toimima; 

25. nõuab tungivalt, et uus valitsus astuks vajalikud sammud, et asjakohased sidusrühmad 
Bosnias ja Hertsegoviinas kasutaksid lõpuks võimalust osaleda Euroopa Liidu 
haridusalase liikuvuse programmides, mis on sellele riigile olnud avatud alates aastast 
2007;

Majandus- ja sotsiaalküsimused

26. märgib elatustaseme halvenemist ja tööpuuduse suurenemist, eelkõige 18–24-aastaste 
noorte hulgas; on kindlalt veendunud, et majanduslik jõukus ja tööväljavaated, eelkõige 
noorte jaoks, on riigi edasise arengu jaoks üliolulised; kutsub uut valitsust üles kiirendama 
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majanduskasvu, mida on takistanud kohmakas valitsusstruktuur, liigsuur ja liigkallis 
valitsusbürokraatia ning pikaajalised organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga 
seotud probleemid;

27. julgustab riigi ja ärijuhte tegema pingutusi, et taastada investorite usaldus ja luua 
ärisõbralik keskkond, sest Bosnia ja Hertsegoviina on langenud piirkonnas 
investeerimiskliima osas viimasele kohale; 

28. nõuab tungivalt, et uus valitsus tegeleks majanduskriisi mõjuga, toetaks usaldusväärset 
eelarvepoliitikat ja võtaks vastu 2012. aasta riigieelarve ning eelarvepoliitika 
üldraamistiku aastateks 2011–2013; peab tähtsaks majandusliku ümberkorraldamise 
tempo kiirendamist eelkõige föderatsioonis;

29. kordab oma üleskutset kõigile asjassepuutuvatele osalistele teha pingutusi kogu riiki 
hõlmava ühtse majanduspiirkonna loomise lõpuleviimiseks ning tugevdada selleks 
majanduspoliitika koordineerimist föderaalsete haldusüksuste valitsuste vahel, kõrvaldada 
takistused piisava õigusraamistiku loomise teelt ja luua konkurents üle kogu riigi;

30. väljendab heameelt riigiabi seaduse vastuvõtmise üle riigi tasandil ning kutsub Bosnia ja 
Hertsegoviina parlamentaarset assambleed seda kiiresti vastu võtma, et stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping saaks jõustuda, sest see seadus on üks lepingu tingimustest;

31. kutsub uut valitsust töötama välja tõhusat ja kestlikku sotsiaalkaitsesüsteemi ja suunama 
sotsiaaltoetusi täpsemalt abivajajatele; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles 
tegelema tõsisemalt tööhõivepoliitika, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustega; peab väga vajalikuks haridus- ja tööturusektori vahelise 
koordineerimise parandamist, et täita paremini tööturu vajadusi;

32. kutsub riigi ja föderaalsete haldusüksuste valitsusi üles kõrvaldama tõkkeid, mis 
takistavad tööjõu liikuvust riigis, ning ühtlustama selleks föderaalsete haldusüksuste ja 
kantonite erinevaid tööalaseid õigusakte ning pensioni- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, et 
ergutada suuremat liikuvust üle kogu riigi;

Piirkondlik koostöö

33. tunnustab Bosniat ja Hertsegoviinat tema aktiivse rolli eest Sarajevo protsessis ning 
Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Horvaatia ja Montenegro välisministrite 
ühisdeklaratsiooni vastuvõtmises, et teha lõpp ümberasumisele ning pakkuda kaitsetutele 
pagulastele ja riigisiseselt ümberasustatud isikutele kestvaid lahendusi; 

34. väljendab heameelt pingutuste üle lahendada Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Horvaatia 
vahelised pikaajalised probleemid ning selle üle, et need pingutused on muutunud 
viimastel kuudel intensiivsemaks; innustab kõiki osapooli, sealhulgas Bosnia ja 
Hertsegoviina ametivõime, pöörama eritähelepanu kahepoolsele ja piirkondlikule 
koostööle õigusküsimustes ja turvalisuse vallas;

35. kuigi Bosnia ja Hertsegoviina ja Serbia on seadnud sisse heanaaberlikud suhted, kutsub 
Bosniat ja Hertsegoviinat üles mitte edasi lükkama protokolli sõlmimist sõjakuritegudega 
seotud tõendite vahetamise kohta ja arendama selles tundlikus küsimuses tihedamat 
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koostööd; väljendab siiski heameelt Bosnia ja Hertsegoviina ja Serbia vahelise kahepoolse 
kokkuleppe üle, mis käsitleb koostööd organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse, 
uimastite ja inimorganite salakaubanduse ja nendega kauplemise, ebaseadusliku rände ja 
terrorismiga seotud teabe vahetamise vallas;

36. arvestades, et Horvaatia ühinemisel ELiga on ka kahepoolne mõju, kutsub Bosnia ja 
Hertsegoviina ametiasutusi tegema kõik endast oleneva, et kohandada asjakohased Bosnia 
ja Hertsegoviina veterinaaria- fütosanitaar- ja toiduohutuse alased õigusaktid vastavatel 
valitsustasanditel ELi õigusaktidega ning parandada või ehitada vajalik taristu paljudes 
piiripunktides Horvaatiaga, et hõlbustada ELi nõutavat piirikontrolli;

°
°      °

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile 
ning Bosnia ja Hertsegoviina ja tema föderaalsete haldusüksuste valitsustele ja 
parlamentidele.


