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Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul pe 2011 privind progresele 
Bosniei și Herțegovina

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de stabilizare şi asociere (ASA) dintre Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, 
semnat la 16 iunie 2008,

– având în vedere Acţiunea comună 2011/426/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011 de 
numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia-Herţegovina1,

– având în vedere Concluziile Consiliului privind Bosnia și Herțegovina, din 10 octombrie 
2011 și 21 martie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, intitulată 
„Strategia de extindere şi principalele provocări 2011-2012” (COM(2011)0666) şi 
raportul pe 2011 privind progresele Bosnia și Herțegovina, adoptat la 12 octombrie 2011 
(SEC(2011)1206 final),

– având în vedere rezoluţia sa din 17 iunie 2010 referitoare la situaţia din Bosnia şi 
Herţegovina2,

– având în vedere Declarația comună a celei de-a 13-a Reuniuni interparlamentare a 
Parlamentului European și Adunării Parlamentare a Bosniei și Herțegovina, care a avut 
loc la Bruxelles în perioada 19-20decembrie 2011,

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

A. întrucât Uniunea Europeană își menține angajamentul puternic pentru unitatea și 
suveranitatea Bosniei și Herțegovina (BiH); întrucât unul dintre obiectivele politice de 
bază ale UE este accelerarea progreselor acestei țări pe calea aderării la UE, contribuind 
astfel la îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii;

B. întrucât responsabilitatea principală pentru reușita procesului de aderare la UE revine 
acestei țări potențial candidate, iar pregătirile trebuie realizate în primul rând de către cei 
aleși și răspunzători în fața cetățenilor, urmând o viziune comună asupra problemelor 
presante - politice, economice și sociale - ale țării; întrucât BiH are perspective de aderare 
la UE doar ca o țară unită, iar subminarea instituțiilor statului îi va priva pe toți cetățenii 
de beneficiile integrării în UE;

C. întrucât, după un impas care a durat în jur de cincisprezece luni, liderii partidelor politice 
au reușit să ajungă în principiu la un acord cu privire la un nou guvern central;

                                               
1 JO L 188, 19.7.2011, p. 30.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0238.
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D. întrucât din cauza blocajului politic și instituțional această țară nu a putut realiza reforme 
absolut necesare, având drept scop apropierea de UE, și în special reforme de bază precum 
cele legate de consolidarea statului, guvernanță, realizarea statului de drept și apropierea 
de standardele europene; întrucât absența unui guvern central a afectat, de asemenea, 
capacitatea de a adopta politici economice și fiscale coerente;

E. întrucât, într-o țară în care există niveluri diferite de guvernare, este necesară o coordonare 
puternică între actori și capacitatea de a transmite un mesaj unitar; întrucât, cu toate 
acestea, nici un mecanism de coordonare nu poate ține locul voinței politice, care este 
indispensabilă; întrucât cooperarea poate da rezultate concrete, cum s-a întâmplat în cazul 
liberalizării vizelor;

F. întrucât Reprezentanța specială consolidată a UE (RSUE) și șeful delegației (ȘD) au ca 
obiective politice oferirea unei consilieri din partea UE și facilitarea procesului politic, 
precum și asigurarea consecvenței și coerenței acțiunilor Uniunii;

G. întrucât BiH își oferă sprijinul în procesele și apelurile în curs legate de crimele de război 
și cooperează în privința cazurilor transferate;

H. întrucât corupția continuă să afecteze în mod grav dezvoltarea socio-economică și politică 
a țării;

I. întrucât lipsa perspectivelor de locuri de muncă, în special în rândul tinerilor, frânează 
progresul ţării, contribuind la acumularea nemulțumirilor sociale;

J. întrucât cooperarea cu alte țări din regiune este o condiție primordială pentru o pace și o 
reconciliere durabile în BiH și în Balcanii de Vest;

Observaţii generale

1. salută acordul liderilor partidelor politice cu privire la o gamă largă de probleme 
importante, printre care formarea unui nou guvern central, cu un nou prim-ministru, 
bugetul de stat pentru 2012, numirea directorilor agențiilor de stat și o serie de chestiuni 
legate de UE, cum ar fi legea privind ajutoarele de stat și legea recensământului; solicită 
elitei politice să profite de această evoluție pozitivă și să reia dialogul constructiv și cu 
privire la alte reforme importante;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la progresele limitate realizate de BiH, ca potențială țară 
candidată la aderarea la UE, în materie de stabilizare și dezvoltare socio-economică; 
consideră, cu toate acestea, că progresul către integrarea în UE este posibil, în interesul 
cetățenilor BiH, cu condiția ca acțiunile viitoare să se bazeze, ca principii directoare, pe 
fermitate, responsabilitate politică, o cultură a compromisului și o viziune comună asupra 
viitorului țării;

3. reaminteşte tuturor actorilor politici foaia de parcurs pentru integrarea în UE şi faptul că 
lor le revine responsabilitatea faţă de cetăţeni de a încheia compromisuri şi de a conveni 
asupra reformelor; menționează că un stat, un guvern și o administrație de stat funcționale 
constituie, de asemenea, condiții necesare pentru obținerea statutului de țară candidată la 
aderarea la UE; solicită tuturor actorilor politici să întreprindă schimbările constituționale 
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necesare, să continue restul reformelor importante și să se concentreze asupra creării 
condițiilor pentru intrarea în vigoare a ASA; subliniază faptul că aproprierea la nivel local 
și angajamentul politic constituie condiții indispensabile pentru obținerea unei asistențe 
financiare din partea UE;

4. este ferm convins că consolidarea statului la nivel central nu presupune fragilizarea 
entităților existente, ci înseamnă crearea condițiilor pentru o administrație centrală 
eficientă, capabilă să pregătească întreaga țară pentru aderarea la UE, în strânsă colaborare 
cu toate nivelurile de guvernare; subliniază, de aceea, necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între autoritățile respective în sectoarele importante pentru transpunerea 
legislației UE;

O prezență mai pregnantă a UE

5. salută strategia generală a UE în privința BiH, inclusiv accentuarea prezenței UE în BiH 
prin crearea unei reprezentanțe consolidate a UE care dispune un dublu mandat, acționând 
atât  ca RSUE, cât și ca ȘD; felicită PSUE/ȘD pentru susținerea acordată BiH în 
chestiunile legate de UE și pentru facilitarea unui proces de integrare în UE apropriat la 
nivel local; susține întru totul RSUE/ȘD în ambițiile sale de a ajuta autoritățile BiH să 
pună agenda UE în centrul procesului politic; solicită tuturor actorilor politici să 
conlucreze îndeaproape, în această privință, cu RSUE;

6. invită comunitatea internațională să acorde atenție necesității de a desființa Biroul
Înaltului Reprezentant (BÎR) și să găsească soluții în acest sens, pentru a permite creșterea 
gradului de apropriere și responsabilitate la nivel local;  

7. observă cu satisfacție contribuția semnificativă a Misiunii de poliție a UE (MPUE) și a 
Operațiunii Althea a EUFOR la stabilitatea și securitatea BiH și consideră că acestea 
reprezintă elemente importante ale strategiei generale consolidate a UE pentru BiH; 
subliniază realizările MPUE, care şi-a adus contribuția în lupta autorităţilor de aplicare a 
legii şi a celor judiciare din BiH împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei; salută 
rolul militar executiv al Althea de susținere a eforturilor BiH de menținere a unui mediu 
sigur, sub un mandat reînnoit din partea ONU; 

Criterii politice

8. își menține poziția că statul ar trebui să dispună de suficientă putere legislativă, bugetară, 
executivă și judiciară pentru a putea îndeplini criteriile de aderare la UE; 

9. salută inițiativa Forumului de coordonare parlamentară, referitoare la diferite chestiuni 
legate de integrarea europeană la diferite niveluri de guvernare, care ar trebui să contribuie 
la transformarea agendei europene într-o agendă națională; în pofida faptului că nu s-a 
ajuns încă la nici un acord privind modificările constituționale, consideră activitatea 
Comitetului comun interimar un important pas înainte, întrucât, pentru prima oară, 
oamenii politici ai BiH au stabilit un mod instituționalizat de a discuta amendamentele 
constituționale, fără o prezență a comunității internaționale, dar cu implicarea societății 
civile și de o manieră deschisă și transparentă față de populație;

10. își reiterează solicitarea de a se găsi un acord și de a respecta deplin hotărârea CEDO în 
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cauza Sejdić-Finci, precum și articolul 2 din ASA, care impune respectarea principiilor 
democratice și a drepturilor omului; 

11. solicită noului guvern să faciliteze revizuirea legilor respective și să asigure independența, 
imparțialitatea și eficiența sistemului judiciar, în conformitate cu standardele UE și cu cele 
internaționale, pentru a consolida statul de drept, spre binele cetățenilor; salută cele câteva 
progrese realizate, printr-un dialog structurat cu privire la sistemul judiciar, în crearea 
unui echilibru între competențele judiciare de la nivel statal și cele de la nivelul entităților; 
solicită, cu toate acestea, guvernului să pună efectiv în aplicare strategia de reformă a 
sectorului judiciar;

12. salută progresele realizate în pregătirea pentru încheierea supervizării internaționale a 
districtului Brcko;

13. în urma acordului politic dintre liderii partidelor, solicită Parlamentului statal să adopte 
legea recensământului și invită autoritățile BiH să realizeze de urgență pregătirile tehnice 
necesare, întrucât acest lucru nu reprezintă doar o condiție necesară evidentă pentru 
perspectiva aderării la UE, ci este și esențial pentru dezvoltarea socio-economică a țării; 

14. solicită autorităților BiH să ancheteze efectiv și să deschidă urmăririle în cazurile de 
corupție, pentru a condamna cât mai mulți vinovați; salută ambiția de a lansa un plan de 
acțiune pentru combaterea corupției în funcția publică;

15. salută numirea directorilor Agenției pentru prevenirea corupției și coordonare a combaterii 
acesteia și subliniază, totodată, necesitatea stringentă de a aloca resursele financiare și 
umane necesare pentru a asigur operaționalitatea completă a Agenției;

16. consideră că ar trebui acordată o atenţie deosebită drepturilor minorităţilor şi ale 
grupurilor vulnerabile, care ar trebui să beneficieze de protecţie împotriva discriminării şi 
a violenţei directe sau indirecte; 

17. invită autorităţile din Bosnia şi Herţegovina să consolideze independența și diversitatea 
mass-media, fără ingerinţe politice, şi să-i permită să relateze în mod liber din toate zonele 
ţării; regretă presiunea politică continuă asupra mass-media din această țară, precum și 
amenințările la adresa jurnaliștilor; solicită, de asemenea, soluționarea problemei 
fragmentării accentuate, politice și etnice, și a polarizării presei;

Condamnarea crimelor de război

18. felicită autoritățile BiH de la nivel statal și de la nivelul entităților pentru reacția promptă 
și adecvată la solicitările Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII);

19. solicită noului guvern să consolideze capacitățile parchetelor din BiH în procedurile 
pentru crime de război, să reducă importantele întârzieri în cauzele legate de crime de 
război, să se ocupe de problema aplicabilității diferitelor coduri penale, care determină 
condamnări neuniforme și să accelereze progresele în materie de protecție a martorilor și 
de implementare a Strategiei naționale pentru crime de război; subliniază că trimiterea 
cauzelor privind crimele de război de la nivelul judiciar statal la instanțele competente 
trebuie garantat prin aplicarea unor criterii obiective și transparente; solicită autorităților 
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BiH să accelereze urmărirea penală în cauzele legate de crime sexuale în timpul 
războiului, și să se asigure în mod corespunzător că victimelor li se face dreptate și li se 
acordă reparații; 

20. solicită autorităților BiH să promoveze și să finalizeze în mod sustenabil întoarcerea 
refugiaților și a persoanelor strămutate intern, precum și să adopte o strategie în această 
privință; încurajează puternic autoritățile locale să asigure infrastructura necesară pentru 
reîntoarcere; încurajează autoritățile BiH să-și continue acțiunile de implementare ale 
Procesului Declarației de la Sarajevo privind refugiații, ocupându-se de probleme 
esențiale precum asigurarea de îngrijiri medicale, locuri de muncă și servicii sociale;

Educația

21. constată că s-au realizat ceva progrese în îmbunătățirea cadrului general al educației, însă 
solicită noului guvern, între altele, să amelioreze coordonarea între cele 14 ministere ale 
educației, să reducă fragmentarea sistemului de învățământ și să confere școlilor un 
caracter mai incluziv;

22. ținând seama de rolul vital al educației în crearea unei societăți multietnice, solicită tuturor 
guvernelor din BiH să promoveze un sistem de educație incluziv și nediscriminatoriu și să 
elimine segregarea diferitelor grupuri etnice (două școli care funcționează în aceeași 
cădire), elaborând programe comune de învățământ și creând clase integrate în toată țara; 

23. solicită noului guvern să accelereze planul de acțiune privind necesitățile educaționale ale 
romilor și să aloce resurse financiare adecvate pentru implementarea acestuia; solicită 
autorităților BiH să caute modalități de înregistrare a nașterii tuturor copiilor romi, pentru 
ca aceștia să poată fi înscriși la școală;

24. subliniază necesitatea creșterii calității generale a educației, acordând-o cu cererea de pe 
piața muncii; solicită autorităților BiH să remedieze deficiențele în materie de formare 
profesională, pentru a atrage investiții străine directe, și să asigure - inclusiv din rațiuni 
impuse de economie - începerea acreditărilor instituțiilor de învățământ și 
operaționalitatea deplină a agențiilor care se ocupă de recunoașterea diplomelor; 

25. solicită noului guvern să ia măsurile necesare pentru ca actorii relevanți din BiH să profite 
în cele din urmă de oportunitatea de a participa la programele educaționale de mobilitate 
ale Uniunii Europene, care sunt deschise pentru aceștia din 2007;

Chestiuni economice şi sociale

26. constată scăderea nivelului de trai, odată cu creșterea ratei șomajului, în special în rândul 
tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani; este ferm convins că prosperitatea economică și 
perspectivele de angajare, în special pentru tineri, constituie elemente esențiale pentru 
dezvoltarea țării; invită noul guvern să accelereze creșterea economică, care a fost frânată 
de structura greoaie de guvernare, de birocrația guvernamentală excesiv de numeroasă și 
de scumpă, precum și de problemele persistente cauzate de criminalitatea organizată și 
corupție;

27. încurajează statul și liderii mediului de afaceri să facă tot posibilul pentru a recâștiga 
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încrederea investitorilor și a crea un mediu atrăgător pentru afaceri, BiH ajungând pe 
ultimul loc în regiune în privința climatului de investiții; 

28. solicită noului guvern să se ocupe de efectele crizei financiare, să aplice politici fiscale 
solide și să adopte bugetul de stat pe 2012 și cadrul global pentru politicile fiscale 2011 și 
2013; consideră că este important să accelereze ritmul restructurării economice, în special 
în Federație;

29. își reiterează solicitarea ca toți actorii implicați să acționeze în vederea finalizării zonei 
economice unice la nivelul țării, consolidând coordonarea politicilor economice între 
guvernele entităților, eliminând impedimentele pentru un cadru juridic adecvat și făcând 
posibilă concurența în întreaga țară;

30. salută progresele realizate în adoptarea legii ajutoarelor de stat la nivel statal și solicită 
Adunării Parlamentare a BiH să o adopte rapid, aceasta fiind una dintre condițiile pentru 
intrarea în vigoare a ASA;

31. invită noul guvern să dezvolte un sistem de protecție socială eficient și sustenabil, și să se 
concentreze mai mult asupra beneficiilor sociale; invită autorităţile din Bosnia şi 
Herţegovina să-şi asume un angajament mai ferm în materie de politici de ocupare a forţei 
de muncă, coeziune socială şi egalitate de gen; consideră că, pentru a răspunde adecvat 
cererii de pe piața muncii, este esențială ameliorarea coordonării între educație și piața 
muncii;

32. solicită guvernului central și guvernelor entităților să elimine obstacolele care determină o 
mobilitate scăzută a forței de muncă în țară, prin armonizarea dispozițiilor legislațiilor 
diferite ale entităților și cantoanelor din domeniul muncii, pensiilor și securității sociale, 
încurajând astfel creșterea mobilității în întreaga țară;

Cooperarea regională

33. felicită BiH pentru rolul său dinamic în Procesul Declarației de la Sarajevo și în adoptarea 
Declarației comune a Miniștrilor de externe ai BiH, Serbia, Croația și Muntenegru privind 
sfârșitul deplasărilor forțate și găsirea unei soluții de durată pentru refugiații și persoanele 
strămutate intern aflați într-o situație vulnerabilă; 

34. salută eforturile de soluționare a problemelor restante între BiH, Serbia și Croația și faptul 
că aceste eforturi s-au intensificat în ultimele câteva luni; încurajează toate părțile, 
inclusiv autoritățile BiH, să acorde o atenție specială cooperării bilaterale și regionale în 
domeniile justiției și securității;

35. deși a observat că BiH și Serbia au stabilit relații bune de vecinătate, solicită BiH să nu 
amâne semnarea protocolului privind schimbul de probe în cauzele legate de crime de 
război și să coopereze mai strâns în acest domeniu sensibil; salută, cu toate acestea, 
acordul bilateral dintre BiH și Serbia privind cooperarea prin schimbul de informații în 
cadrul luptei împotriva criminalității organizate, contrabandei, traficului de droguri și de 
organe umane, migrației ilegale și terorismului;

36. dat fiind faptul că aderarea Croației la UE va avea și implicații bilaterale, invită 
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autoritățile BiH să ia toate măsurile necesare pentru a alinia legislația relevantă a BiH de 
la toate nivelurile de guvernare cu legislația UE în domeniul veterinar, fitosanitar și al 
siguranței alimentare, precum și să modernizeze sau să construiască infrastructura 
necesară într-o serie de puncte de trecere a frontierei cu Croația, pentru a facilita controlul 
frontierelor impus de UE;

°
°      °

37. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintei 
Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, 
Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor Bosniei și Herțegovina și ale 
entităților sale.


