
RE\922388EL.doc PE502.068v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Έγγραφο συνόδου

18.12.2012 B7-0000/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

σχετικά με τη συνολική έκθεση παρακολούθησης για την Κροατία, για το 2012
(2012/2871(RSP))

Libor Rouček
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων



PE502.068v01-00 2/5 RE\922388EL.doc

EL

B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνολική έκθεση 
παρακολούθησης για την Κροατία, για το 2012
(2012/2871(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη,

– έχοντας υπόψη τη συνολική έκθεση παρακολούθησης που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον βαθμό προετοιμασίας της Κροατίας για την 
προσχώρησή της στην ΕΕ (SWD(2012)0338 τελικό),

– έχοντας υπόψη τις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας 
στην πορεία προς την ένταξη, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2005-2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων και τη διεύρυνση,

– έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα και εκθέσεις του σχετικά με την πρόοδο 
της Κροατίας και τη διαδικασία διεύρυνσης, και ιδίως εκείνα της 1ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 
1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της 22ας Νοεμβρίου 2012 με θέμα τη διεύρυνση: πολιτικές, 
κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΕ-Κροατίας,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Κροατίας έχει οριστεί για την 1η Ιουλίου 
2013·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 κράτη μέλη και η Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης και απομένει να πράξουν το ίδιο άλλα 7 κράτη μέλη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία προβλέπεται πως θα υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της 
που εκκρεμούν, όσον αφορά τις τελικές προετοιμασίες για την προσχώρηση στην ΕΕ· 

Δ. εκτιμώντας ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά την 
προσχώρηση για να μπορέσουν οι πολίτες της Κροατίας να επωφεληθούν πλήρως από την 
ένταξη στην ΕΕ· 

E. εκτιμώντας ότι η ενταξιακή διαδικασία της Κροατίας αποδεικνύει την αξιοπιστία της 
πολιτικής της ΕΕ για τη διεύρυνση και τις μεταμορφωτικές συνέπειές της για τις 
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υποψήφιες χώρες·

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η προσχώρηση της Κροατίας θα κάνει την ΕΕ ισχυρότερη και 
ασφαλέστερη, θα πλουτίσει τον πολιτισμό και την κληρονομιά της και θα χρησιμεύσει ως 
σαφής υπόμνηση προς τις άλλες υποψήφιες χώρες ότι η προσεκτική εκπλήρωση των 
δεσμεύσεων προσφέρει απτά και διαρκή οφέλη για τους πολίτες τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία αναμένεται -και βρίσκεται σε μοναδικά πλεονεκτική 
θέση για να το επιτύχει- να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην γειτονική περιοχή 
της, κυρίως με την προώθηση της περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ, την εδραίωση της 
δημοκρατίας, την περιφερειακή συνεργασία και τη συμφιλίωση των λαών των δυτικών 
Βαλκανίων, ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
εξασφαλίσει ότι οι διμερείς διαφορές δεν θα εμποδίζουν καμία από αυτές τις διαδικασίες·

1. ανυπομονεί να καλωσορίσει την Κροατία, ως το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ, την 1η Ιουλίου 
του 2013· εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ισχύ και την ωριμότητα της δημοκρατίας 
και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Κροατία, στην προσήλωση της χώρας 
αυτής στις ευρωπαϊκές αξίες και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
ως κράτος μέλος·

2. σημειώνει ότι η Κροατία προβλέπεται πως θα υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της που 
εκκρεμούν, όσον αφορά τις τελικές προετοιμασίες για την προσχώρηση στην ΕΕ· 

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που τονίζονται 
στην συνολική έκθεση παρακολούθησης που δημοσίευσε η Επιτροπή και να προωθήσει 
όλες τις άλλες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· 

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή σύντομα· 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η προσχώρηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το 
τέλος μιας διαδικασίας, αλλά μάλλον ως ένα βήμα στην κατεύθυνση τόυ οικονομικού και 
διοικητικού εκσυγχρονισμού και ως ευκαιρία της οποίας τα οφέλη μπορούν να 
αποκτηθούν πλήρως μόνο με συνεχή δράση στο πεδίο της πολιτικής· 

6. καλεί τους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες της Κροατίας να αναζητήσουν 
καινοτόμους τρόπους για να διατηρήσουν και κατά την περίοδο μετά την ένταξη τη 
δυναμική και τη συναίνεση στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και να θεωρούν 
εκείνους που διαμορφώνουν τις πολιτικές υπεύθυνους για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται με τη Συνθήκη Προσχώρησης· τονίζει, στην 
κατεύθυνση αυτήν, τον απαραίτητο ρόλο της ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εποπτείας, 
καθώς και της παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών· 

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και ενός 
πραγματικού κράτους δικαίου για την ενίσχυση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των 
επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 
περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της αποδοτικότητας του 
δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων με τη μείωση του αριθμού των καθυστερούμενων 
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υποθέσεωνκαι την ενίσχυση της νομοθεσίας για την επιβολή της εφαρμογής των 
αποφάσεων· καλεί την Κροατία να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη στρατηγική της για 
τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· 

8. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία έχει σχηματίσει ένα ισχυρό θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τις αρχές της Κροατίας να κάνουν 
πλήρη χρήση των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν αμερόληπτες 
επιτυχημένες δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των 
υποθέσεων με σημαντική απήχηση, ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
κράτος δικαίου και στους δημόσιους θεσμούς· 

9. καλεί την Κροατία να θέσει σε ισχύ ισχυρή νομοθεσία για τις ομάδες συμφερόντων και 
για την πρόσβαση στις πληροφορίες, εδραιώνοντας έτσι το πλαίσιο για την πρόληψη της 
διαφθοράς· καλεί την κυβέρνηση να θέσει σε λειτουργία τη νεοϊδρυθείσα επιτροπή για τη 
σύγκρουση συμφερόντων και να εφαρμόσει πλήρως τη νομοθετική δέσμη για τις 
δημόσιες προμήθειες και τη χρηματοδότηση των κομμάτων·

10. καλεί τις κροατικές αρχές να παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να εξασφαλίσουν τον 
απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών μειονοτήτων, 
μεταναστών, των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων 
και άλλων μειονοτικών ομάδων·

11. παρατηρεί ότι η Κροατία έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μελλοντική διαχείριση και 
εκτέλεση επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες των 
αρμόδιων οργανισμών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 2012· προτρέπει την κυβέρνηση 
να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς 
και κατάχρασης των πόρων της ΕΕ· 

12. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ απέναντι στην Κροατία και τους πολίτες της όσον αφορά τη 
μελλοντική υποστήριξη της οικονομικής και της περιφερειακής ανάπτυξής της· 

13. ενθαρρύνει την Κροατία να πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για 
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας· 
εκφράζει ικανοποίηση για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προβεί σε 
δημοσιονομική εξυγίανση και να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα· 

14. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και την 
περιβαλλοντική διάσταση του οικονομικού εκσυγχρονισμού· προτρέπει την Κροατία να 
συνεχίσει να ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και να προστατέψει τα κοινωνικά και 
συνδικαλιστικά δικαιώματα· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για τον 
περιορισμό της πρόσβασης των κροατών εργαζομένων στις εθνικές αγορές εργασίας τους 
αυστηρά και μόνο στη βάση αντικειμενικών πληροφοριών και μόνο σε περιπτώσεις 
σοβαρής αναταραχής στην αγορά εργασίας·
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16. καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του 2012 σχετικά με την 
πρόσληψη συνοριοφυλάκων, καθώς και την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στις 
συνοριακές διαβάσεις του διαδρόμου του Νέουμ το συντομότερο δυνατό· 

17. καλεί τις κροατικές αρχές να αναλάβουν περαιτέρω δράση, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
νομοθετικής ευθυγράμμισης, διαθεσμικής συνεργασίας και διαχείρισης συνόρων, ώστε η 
Κροατία να ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν σε εύθετο χρόνο· 

18. προτρέπει την Κροατία να εντείνει τις προσπάθειεςγια τη δίωξη των εγκηματιών πολέμου, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την ατιμωρησία· ζητεί θερμά από 
την Κροατία και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων 
πολέμου, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή· 

19. ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα και τις κοινωνικές συνθήκες των προσφύγων και των εκτοπισμένων που 
επιστρέφουν, σύμφωνα με τους στόχους της διαδικασίας της Διακήρυξης του Σαράγεβο· 

20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία σταθεροποίησης και 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της μεταμόρφωσης 
και της ενταξιακής διαδικασίας της, θα έχει μεγάλη σημασία για άλλες χώρες που είναι
υποψήφιες για ένταξη ή επιθυμούν να ενταχθούν στην Ένωση· 

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές προς αυτήν χώρες να να δραστηριοποιηθούν στην 
επίλυση των ενδεχόμενων διμερών διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς διαφορές 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της ενταξιακής διαδικασίας 
σημερινών ή μελλοντικών υποψήφιων χωρών· 

22. εκτιμά το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την καθοδήγηση της ενταξιακής διαδικασίας 
της Κροατίας· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δραστηριότητα αυτήν και να αντλήσει 
διδάγματα πολιτικής για τις μελλοντικές υποψήφιες χώρες, όπως η χρήση του καθεστώτος 
συνολικής παρακολούθησης κατά την περίοδο ανάμεσα στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και την προσχώρηση·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της 
Δημοκρατίας της Κροατίας.


