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Usnesení Evropského parlamentu o souhrnné monitorovací zprávě o Chorvatsku za rok 
2012
(2012/2871(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, na její 
protokol a závěrečný akt,

– s ohledem na souhrnnou monitorovací zprávu Komise ze dne 10. října 2012 o stavu 
připravenosti Chorvatska na členství v EU (SWD(2012)0338),

– s ohledem na pravidelné zprávy Komise o pokroku Chorvatska v přípravách 
na přistoupení v období 2005–2011,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni 
ve dnech 19.–20. června 2003, týkající se zemí západního Balkánu a rozšíření,

– s ohledem na všechna svá předchozí usnesení a zprávy o pokroku Chorvatska a procesu 
rozšiřování, především ze dne 1. prosince 2011 o přistoupení Chorvatské republiky 
k Evropské unii, ze dne 1. prosince 2011 o žádosti Chorvatské republiky o členství 
v Evropské unii a ze dne 22. listopadu 2012 s názvem „Politiky, kritéria a strategické 
zájmy EU v oblasti rozšiřování“,

– s ohledem na veškerá dosavadní doporučení Smíšeného parlamentního výboru EU–
Chorvatsko,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že přistoupení Chorvatska k EU je stanoveno na 1. červenec 2013; 

B. vzhledem k tomu, že 20 členských států a Chorvatsko Smlouvu o přistoupení ratifikovaly 
a 7 členských států tak dosud neučinilo; 

C. vzhledem k tomu, že Chorvatsko směřuje ke splnění zbývajících požadavků v rámci 
závěrečných příprav na členství v EU;  

D. vzhledem k tomu, že reformní úsilí musí pokračovat i po přistoupení, aby chorvatští 
občané mohli plně využívat výhod členství v EU;  

E. vzhledem k tomu, že proces přistoupení Chorvatska dokládá věrohodnost politiky 
rozšiřování EU a jejího transformačního účinku na kandidátské státy; 

F. vzhledem k tomu, že členství Chorvatska EU posílí a učiní bezpečnější, obohatí její 
kulturní dědictví a pro ostatní státy usilující o členství bude jejich občanům rozhodným 
připomenutím toho, že svědomité plnění závazků přináší hmatatelný a trvalý prospěch;  
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G. vzhledem k tomu, že od Chorvatska se s ohledem na jeho jedinečné postavení očekává, 
že ve svém okolí sehraje konstruktivní úlohu, především propagací dalšího rozšiřování 
EU, upevňování demokracie, regionální spolupráce a smíření národů západního Balkánu, 
a zároveň bude usilovat o zajištění toho, aby bilaterální otázky nestály žádnému 
z uvedených procesů v cestě; 

1. těší se na to, až 1. července 2013 přivítá Chorvatsko jako 28. člena EU; je pevně 
přesvědčen, že chorvatská demokracie i sociálně tržní hospodářství jsou silné a zralé a že 
Chorvatsko dodržuje evropské hodnoty a je schopno plnit povinnosti spojené s členstvím 
v EU; 

2. konstatuje, že Chorvatsko směřuje ke splnění zbývajících požadavků v rámci závěrečných 
příprav na členství v EU;  

3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 konkrétních úkolů, jež byly stanoveny v souhrnné 
monitorovací zprávě Komise, a pokročila i s ostatními nezbytnými reformami;  

4. bere na vědomí, že Smlouvu o přistoupení již ratifikovalo 20 členských států 
i Chorvatsko; vyzývá parlamenty 7 členských států, které tak dosud neučinily, k včasné 
ratifikaci;  

5. opakuje svůj názor, že přistoupení by nemělo být považováno za ukončení procesu, 
ale spíše za další krok na cestě k modernizaci ekonomiky a státní správy a příležitost, jejíž 
přínos lze plně využít pouze prostřednictvím neustávající politické činnosti; 

6. vyzývá chorvatské politické a sociální aktéry, aby zkoumali, jakými inovativními způsoby 
zachovat dynamiku a obecnou shodu na reformách v období po přistoupení a jak zajistit 
odpovědnost tvůrců politik za provádění závazků přijatých ve Smlouvě o přistoupení; 
v této souvislosti zdůrazňuje nepostradatelnou úlohu účinného parlamentního dohledu 
a občanské společnosti;  

7. znovu připomíná ústřední úlohu nezávislého soudnictví a právního státu pro upevňování 
demokracie a podporu investic i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, aby dále 
pracovalo na upevnění nezávislosti a účinnosti svého soudnictví, mj. snížením počtu 
dosud nevyřízených věcí a zlepšením právních předpisů upravujících výkon rozhodnutí; 
naléhavě vyzývá Chorvatsko, aby dokončilo a uskutečnilo strategii reformy soudnictví; 

8. s uspokojením bere na vědomí, že Chorvatsko zavedlo pevný institucionální a právní 
rámec pro boj proti korupci; vyzývá chorvatské orgány, aby plně využily stávajících 
nástrojů pro zajištění nepředpojatých a úspěšných soudních stíhání i soudních rozsudků, 
včetně věcí, v nichž figurují vysoce postavené osoby, s cílem upevnit důvěru občanů 
v právní stát a veřejné instituce;  

9. vyzývá Chorvatsko, aby přijalo přísné právní přepisy v oblasti lobbování a přístupu 
k informacím, čímž upevní rámec prevence zaměřený proti korupci; vyzývá vládu, 
aby zajistila fungování nově vytvořeného Výboru pro střet zájmů a plně provedla soubor 
právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a financování politických stran; 

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále bděle zajišťovaly plné dodržování lidských práv 
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a bojovaly proti veškerým formám diskriminace a projevům nesnášenlivosti vůči 
národnostním menšinám, migrantům, lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům i jiným menšinovým skupinám;

11. poznamenává, že Chorvatsko je náležitě připraveno na budoucí řízení a provádění operací 
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU; vyzývá vládu, aby nadále 
posilovala správní kapacity odpovědných institucí, a to i na regionální a místní úrovni, 
v souladu s doporučeními zprávy Evropského účetního dvora z roku 2012; naléhavě 
vyzývá vládu, aby učinila vše pro minimalizaci rizika korupce a zneužívání fondů EU;  

12. v souvislosti s jednáním o VFR členským státům připomíná závazky EU vůči Chorvatsku 
a jeho občanům, pokud jde o budoucí pomoc v oblasti hospodářského a regionálního 
rozvoje; 

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní trh; vyjadřuje se pochvalně k odhodlání vlády 
provést fiskální konsolidaci a podnítit hospodářskou soutěž; 

14. je toho názoru, že zvláštní důraz je třeba klást na sociální a environmentální rozměr 
modernizace ekonomiky; vyzývá Chorvatsko, aby i nadále posilovalo sociální dialog 
a respektovalo sociální práva a práva odborových svazů; 

15. vyzývá členské státy, aby rozhodly o přechodných ustanoveních, kterými by omezily 
přístup chorvatské pracovní síly na své vnitrostátní trhy práce, výhradně na základě 
faktických informací a pouze v případech závažného narušení pracovního trhu; 

16. vyzývá vládu, aby zajistila splnění cílů stanovených roku 2012 pro nábor pohraniční 
policie a aby byla co nejdříve dokončena výstavba hraničních přechodů a Neumského 
koridoru; 

17. vyzývá chorvatské orgány, aby podnikly další kroky, včetně sbližování právních předpisů, 
interinstitucionální spolupráce a správy hranic, aby Chorvatsko mohlo co nejdříve vstoupit 
do schengenského prostoru;  

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo na svém území úsilí při stíhání válečných zločinů, 
v souladu se strategií přijatou pro případy beztrestnosti; důrazně apeluje na Chorvatsko 
a Srbsko, aby v dobré víře spolupracovaly při stíhání válečných zločinů s cílem dosáhnout 
spravedlnosti a opravdového usmíření v regionu; 

19. vybízí chorvatské orgány, aby i nadále věnovaly zvláštní pozornost právům a sociálním 
podmínkám navracení uprchlíků a vysídlených osob v souladu s cíli Sarajevského 
prohlášení;

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní úlohu v procesu stabilizace a evropské integrace 
zemí západního Balkánu; věří, že zkušenosti a praktické dovednosti Chorvatska nabyté 
během období transformace a přípravy na přistoupení mají velkou hodnotu pro další státy, 
které žádají či se chystají požádat o členství v EU;  

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
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nedořešených bilaterálních sporů; připomíná, že otázky bilaterální povahy nesmí být 
využívány ke zpomalení integračního procesu zemí, které žádají či se chystají požádat 
o členství v EU;  

22. oceňuje práci Komise při usměrňování procesu přistoupení Chorvatska; žádá Komisi, 
aby zhodnotila výsledky tohoto postupu a vyvodila závěry v oblasti politik pro budoucí 
kandidátské země, jako je využívání souhrnného monitorovacího režimu v období mezi 
dokončením jednání a přistoupením; 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a Chorvatské republiky.


