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Euroopa Parlamendi resolutsioon Horvaatiat käsitleva 2012. aasta üldise seirearuande 
kohta
(2012/2871(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu eelnõu, protokolli 
ja lõppakti,

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta üldist seirearuannet Horvaatia 
ühinemiseks valmisoleku kohta (SWD(2012)0338 final),

– võttes arvesse komisjoni korralisi aruandeid Horvaatia edusammude kohta ühinemise 
ettevalmistamisel aastatel 2005–2011,

– võttes arvesse 19.– 20. juunil 2003. aastal Thessalonikis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide ja ELi laienemise kohta,

– võttes arvesse kõiki oma varasemaid resolutsioone ja raporteid Horvaatia edusammude 
ning laienemisprotsessi kohta, eelkõige 1. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Horvaatia 
Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise kohta ja sama kuupäeva resolutsiooni Horvaatia 
taotluse kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks ning 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni 
laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid,

– võttes arvesse ELi–Horvaatia parlamentaarse ühiskomisjoni kõiki varasemaid soovitusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Horvaatia ühineb ELiga 1. juulil 2013. aastal;

B. arvestades, et 20 liikmesriiki ja Horvaatia on ühinemislepingu ratifitseerinud ja seitsmes 
liikmesriigis seisab ratifitseerimine veel ees;

C. arvestades, et Horvaatia teeb ajakava kohaselt viimaseid ettevalmistusi ELiga ühinemiseks 
ja tegeleb järelejäänud nõuete täitmisega; 

D. arvestades, et reformipüüded peavad jätkuma ka pärast ühinemist, et Horvaatia kodanikud 
saaksid ELi kuulumisest täit kasu; 

E. arvestades, et Horvaatia ühinemisprotsess tõendab ELi laienemispoliitika usaldusväärsust 
ja ümberkujundavat mõju liidu liikmeks pürgivatele riikidele;

F. arvestades, et Horvaatia ühinemine ELiga muudab liidu tugevamaks ja suurendab selle 
julgeolekut, rikastab kultuuri ja pärandit ning tuletab teistele liikmestaatust taotlevatele 
riikidele veenvalt meelde, et lubaduste kohusetundlik täitmine toob nende kodanikele 
märgatavat ja püsivat kasu;
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G. arvestades, et Horvaatialt oodatakse konstruktiivset tegutsemist oma naabruskonnas ja tal 
on ainulaadsed eeldused, et edendada eelkõige ELi laienemist, demokraatia tugevdamist, 
piirkondlikku koostööd ja Lääne-Balkani rahvaste leppimist ning teha omalt poolt kõik, et 
kahepoolsed suhted neid protsesse ei takistaks; 

1. rõõmustab selle üle, et Horvaatiast saab 1. juulil 2013. aastal ELi 28. liige; väljendab 
kindlat usku, et Horvaatias on tugev ja küps demokraatia ning sotsiaalne turumajandus, 
austatakse euroopalikke väärtusi ja suudetakse täita liikmestaatusega kaasnevad 
kohustused;

2. märgib, et Horvaatia tegeleb kavakohaselt ELiga ühinemise lõppettevalmistuste 
järelejäänud nõuete täitmisega; 

3. palub Horvaatia valitsusel täita komisjoni üldises seirearuandes esile toodud kümme 
konkreetset ülesannet ning jätkata kõiki muid vajalikke reforme; 

4. võtab teadmiseks, et 20 liikmesriiki ja Horvaatia on ühinemislepingu juba ratifitseerinud; 
palub nende 7 liikmesriigi parlamentidel, kes ei ole veel lepingut ratifitseerinud, seda 
õigeaegselt teha; 

5. kordab oma seisukohta, et ELiga ühinemine ei tohiks olla protsessi lõpp, vaid pigem üks 
samm majanduse ja halduse moderniseerimise teel ning võimalus, mida saab täielikult ära 
kasutada vaid pideva poliitilise tegevuse kaudu; 

6. õhutab Horvaatia poliitikuid ja sotsiaalvaldkonnas tegutsejaid otsima uusi viise, kuidas 
ühinemisjärgsel ajal reformitempot ja -meelsust hoida ning tagada, et poliitikud 
vastutaksid ühinemislepingus võetud kohustuste täitmise eest; rõhutab sellega seoses 
tulemusliku parlamentaarse järelevalve ja kodanikuühiskonna järelevalve vajalikku rolli; 

7. kinnitab uuesti sõltumatu kohtunikkonna ja õigusriigi keskset osa demokraatia 
tugevdamisel ning investeerimise ja majandustegevuse toetamisel; ergutab Horvaatiat 
edasistele sammudele oma kohtusüsteemi sõltumatuse ja tõhususe suurendamiseks, muu 
hulgas vähendades lahendamist ootavate kohtuasjade arvu ja uuendades otsuste täitmist 
käsitlevaid õigusakte; nõuab, et Horvaatia töötaks lõpuni välja kohtureformi strateegia ja 
rakendaks seda; 

8. märgib rahuldusega, et Horvaatia on rajanud korruptsioonivastaseks võitluseks kindla 
institutsioonilise ja seadusandliku raamistiku; palub Horvaatia võimudel täielikult ära 
kasutada olemasolevad vahendid erapooletuks ja edukaks kohtulikule vastutusele 
võtmiseks ja otsuste langetamiseks, sealhulgas suurt avalikku tähelepanu pälvivatel 
juhtumitel, et kinnitada kodanike usaldust õigusriigi ja riigiasutuste suhtes; 

9. palub Horvaatial kehtestada tugevad õigusnormid lobitöö ja teabele juurdepääsu 
korraldamisel, kindlustades sellega korruptsiooni ennetamise raamistikku; ergutab 
Horvaatia valitsust tööle panema äsja moodustatud huvikonfliktide komisjoni ning 
täielikult rakendama riigihankeid ja parteide rahastamist käsitlevat seadusandlikku paketti;

10. palub Horvaatia võimudel jääda valvsaks, et tagada inimõiguste täielik austamine, 
võideldes samas kõigi diskrimineerimise vormide ja sallimatuse ilmingutega, mis on 
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suunatud rahvusvähemuste, sisserändajate, homo-, bi- ja transseksuaalide ning muude 
vähemusrühmade vastu; 

11. märgib, et Horvaatia on piisavalt ette valmistatud ELi struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate tulevaste meetmete juhtimiseks ja rakendamiseks; 
kutsub Horvaatia valitsust üles veelgi tugevdama vastutavate asutuste haldussuutlikkust, 
sealhulgas piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kooskõlas Euroopa Kontrollikoja 2012. 
aasta aruandes esitatud soovitustega; nõuab, et valitsus teeks kõik võimaliku 
korruptsiooni- ja ELi vahendite kuritarvitamise ohu vähendamiseks; 

12. tuletab liikmesriikidele meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavail 
läbirääkimistel tuleb arvestada ka kohustusi Horvaatia ning selle kodanike ees, pidades 
silmas Horvaatiale tulevikus antavat abi majandusliku ja piirkondliku arengu vallas; 

13. õhutab Horvaatiat edasistele struktuurireformidele, et ergutada majanduskasvu ja elavdada 
tööturgu; kiidab valitsuse otsusekindlust eelarve konsolideerimisel ja konkurentsivõime 
suurendamisel; 

14. on seisukohal, et majanduse kaasajastamisel tuleb erilist rõhku panna ühiskondlikule ja 
keskkonnamõõtmele; soovitab Horvaatial veelgi tugevdada sotsiaalset dialoogi ning 
kaitsta sotsiaalseid ja ametiühinguõigusi; 

15. palub liikmesriike, et nad määraksid üleminekumeetmed, millega piirata Horvaatia 
töötajate pääsu oma tööturule, rangelt ainult faktiteabe põhjal ja üksnes tõsiste 
tööturuhäirete korral;

16. kutsub Horvaatia valitsust üles tagama, et 2012. aasta eesmärgid piiripolitsei isikkoosseisu 
värbamiseks täidetakse ning piiriületuspunktide ehitamine Neumi koridoris viiakse 
võimalikult peatselt lõpule; 

17. palub Horvaatia võimudel jätkata tegevust muu hulgas õigusaktide vastavusseviimise, 
institutsioonidevahelise koostöö ja piirihalduse valdkonnas, et riik võiks kavakohaselt 
Schengeni alaga liituda; 

18. soovitab Horvaatial suurendada jõupingutusi sõjakurjategijate vastutusele võtmiseks 
kooskõlas karistamatuse kohta vastu võetud strateegiaga; kutsub Horvaatiat ja Serbiat üles 
heausksele koostööle sõjakurjategijate vastutusele võtmisel, et saavutada piirkonnas õiglus 
ja tõeline leppimine; 

19. soovitab Horvaatial pöörata ka edaspidi erilist tähelepanu tagasipöörduvate põgenike 
õigustele ja sotsiaalsetele tingimustele kooskõlas Sarajevo deklaratsiooni protsessi 
eesmärkidega; 

20. kutsub Horvaatiat üles aktiivselt osalema Lääne-Balkani riikide stabiliseerimise ja
Euroopaga integreerimise protsessis; on veendunud, et Horvaatia kogemused oma riigi 
ümberkujundamisel ja ELiga ühinemiseks valmistumisel on teistele ELi 
liikmekandidaatidele ja kandidaadiks pürgivatele riikidele väga väärtuslikud; 

21. kutsub Horvaatiat ja tema naaberriike üles aktiivselt osalema veel jätkuvate kahepoolsete 



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

ET

vaidluste lahendamises; tuletab meelde, et kahepoolseid vaidlusi ei tohi kasutada 
praeguste või tulevaste kandidaatriikide integratsiooniprotsessi takistamiseks; 

22. hindab komisjoni tööd Horvaatia ühinemisprotsessi juhtimisel; palub komisjonil saadud 
kogemusi analüüsida ning neid rakendada tulevaste liikmekandidaatide puhul, näiteks 
kasutada üldist seirekorda läbirääkimiste lõpetamise ja ühinemise vahelisel ajal;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide ja Horvaatia Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.


