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Euroopan parlamentin päätöslauselma Kroatiaa koskevasta kattavasta 
seurantaraportista 2012
(2012/2871(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon luonnoksen sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan 
unioniin, siihen liitetyn pöytäkirjan ja päätösasiakirjan,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission kattavan seurantaraportin Kroatian 
EU-jäsenyysvalmistelujen tilasta (SWD(2012)0338 final), 

– ottaa huomioon vuodet 2005–2011 kattavat komission määräaikaiskertomukset Kroatian 
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa,

– ottaa huomioon Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät Länsi-Balkanin maista ja laajentumisesta,

– ottaa huomioon kaikki aiemmat päätöslauselmansa ja mietintönsä Kroatian edistymisestä 
ja laajentumisprosessista, erityisesti 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselmat 
Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin ja Kroatian EU-jäsenyyshakemuksesta 
sekä 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman "Laajentuminen: politiikat, 
kriteerit ja EU:n strategiset edut",

– ottaa huomioon kaikki EU:n ja Kroatian parlamentaarisen sekavaliokunnan aiemmin 
antamat suositukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kroatiasta tulee EU:n jäsenvaltio 1. heinäkuuta 2013;

B. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja Kroatia ovat ratifioineet liittymissopimuksen ja että 
7 jäsenvaltion ratifiointi puuttuu vielä;

C. toteaa, että Kroatia pystynee täyttämään loputkin EU-jäsenyysvalmistelujen 
vaatimuksista;

D. katsoo, että uudistuksia on jatkettava liittymisen jälkeen, jotta Kroatian kansalaiset 
voisivat hyötyä täysimääräisesti EU-jäsenyydestä;

E. katsoo, että Kroatian liittymisprosessi testaa EU:n laajentumispolitiikan uskottavuutta ja 
sen muutosvaikutuksia hakijamaihin;

F. katsoo, että Kroatian jäsenyys tekee EU:sta vahvemman ja turvallisemman, rikastuttaa sen 
kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä toimii muille jäseneksi pyrkiville maille tehokkaana 
muistutuksena siitä, että sitoumusten huolellinen täyttäminen tuottaa maiden kansalaisille 
konkreettista ja pysyvää hyötyä;
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G. toteaa, että Kroatian odotetaan ottavan rakentavan roolin alueellaan ja että sillä on 
erinomaiset mahdollisuudet edistää EU:n jatkolaajentumista, demokratian vakiintumista, 
alueellista yhteistyötä ja Länsi-Balkanin kansojen sovinnontekoa sekä pyrkiä kaikin 
keinoin varmistamaan, etteivät kahdenväliset kysymykset estä näiden tavoitteiden 
toteutumista;

1. on iloinen voidessaan toivottaa Kroatian 1. heinäkuuta 2013 tervetulleeksi EU:n 
28. jäsenvaltioksi; luottaa siihen, että Kroatia on vahva ja valmis demokratia ja sosiaalisen 
markkinatalouden maa ja että se vaalii unionin arvoja ja kykenee täyttämään 
jäsenyysvelvoitteensa;

2. toteaa, että Kroatia pystynee täyttämään loputkin jäsenyysvalmistelujen vaatimuksista;

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan loppuun komission kattavassa seurantaraportissa 
mainitut 10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia;

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja Kroatia ovat jo ratifioineet liittymissopimuksen; 
kehottaa niiden 7 jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on vielä kesken, ratifioimaan 
sopimuksen määräaikojen puitteissa;

5. toistaa kantansa, että liittymistä ei pidä tulkita prosessin päättymiseksi vaan se on 
katsottava pikemminkin etenemiseksi talouden ja hallinnon uudistamisessa sekä 
mahdollisuudeksi, josta saadaan kaikki hyöty vain jatkuvien poliittisten ponnistelujen 
avulla;

6. pyytää Kroatian poliittisia ja yhteiskunnallisia toimijoita pyrkimään löytämään 
uudenlaisia tapoja pitää liittymisen jälkeen yllä uudistuskehitystä ja sitä koskevaa 
yhteisymmärrystä sekä vaatia päätöksentekijöiltä vastuullisuutta liittymissopimuksessa 
annettujen sitoumusten täytäntöönpanossa; korostaa tässä parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan tärkeää valvojan roolia;

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat 
keskeisiä tekijöitä demokratian lujittamisessa sekä investointien ja taloudellisen toiminnan 
tukemisessa; kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi, muun muassa purkamaan 
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja ajantasaistamaan päätösten täytäntöönpanoa 
koskevaa lainsäädäntöä; kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja panemaan täytäntöön 
oikeuslaitoksen uudistamista koskevan strategian;

8. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia on luonut vahvan institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksen korruption torjumiseksi; kehottaa Kroatian viranomaisia 
käyttämään täysitehoisesti nykyisiä välineitä, jotta voidaan varmistaa puolueettomat 
syytemenettelyt ja tuomiot, myös suurta julkisuutta saavissa tapauksissa, sekä vahvistaa 
kansalaisten luottamusta oikeusvaltioon ja julkisiin elimiin;

9. kehottaa Kroatiaa antamaan tehokkaita säännöksiä lobbauksesta ja tietojen saannista ja 
vahvistamaan näin korruption torjunnan puitteita; kehottaa hallitusta saattamaan uuden 
eturistiriitoja käsittelevän komitean toimintavalmiiksi ja panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön julkisia hankintoja ja puoluerahoitusta koskevan lainsäädäntöpaketin;
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10. kehottaa Kroatian viranomaisia varmistamaan, että maassa kunnioitetaan kaikkia 
ihmisoikeuksia ja torjutaan kaikenlaista syrjintää ja suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, maahanmuuttajiin, homo- ja biseksuaaleihin sekä 
transihmisiin ja muihin vähemmistöryhmiin; 

11. panee merkille, että Kroatia on asianmukaisesti valmistautunut EU:n rakenne- ja 
koheesiorahastoista rahoitettavien tulevien toimien hallinnointiin ja täytäntöönpanoon; 
kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen asiasta vastaavien elinten, myös alue- ja 
paikallishallinnon elinten, valmiuksia niiden suositusten mukaisesti, jotka sisältyvät 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen korruption ja EU-varojen väärinkäytön vaaran;

12. kehottaa jäsenvaltioita pitämään monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävissä 
neuvotteluissa mielessään EU:n Kroatialle ja kroatialaisille antamat sitoumukset tulevasta 
talous- ja aluekehitysavusta;

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia rakenneuudistuksia talouskasvun vauhdittamiseksi 
ja työmarkkinoiden elvyttämiseksi; on tyytyväinen hallituksen päättäväisyyteen toteuttaa 
julkisen talouden vakauttaminen ja parantaa kilpailukykyä;

14. katsoo, että erityisesti olisi painotettava talouden uudistamisen sosiaalisia ja ekologisia 
näkökohtia; kannustaa Kroatiaa lujittamaan edelleen työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua sekä turvaamaan sosiaaliset oikeudet ja ammattiyhdistysoikeudet;

15. kehottaa jäsenvaltioita, jotka haluavat rajoittaa kroatialaisen työvoiman pääsyä 
työmarkkinoilleen, perustamaan päätöksensä siirtymäsäännöksistä faktatietoihin ja 
asettamaan rajoituksia vain jos työmarkkinat häiriintyisivät vakavasti;

16. kehottaa hallitusta varmistamaan, että täytetään vuoden 2012 tavoitteet rajapoliisivoimien 
rekrytoinnista ja että Neumin käytävän rajanylityspaikat saadaan rakennetuiksi 
mahdollisimman pian;

17. kehottaa Kroatian viranomaisia toteuttamaan muun muassa lainsäädännön lähentämistä, 
toimielinten välistä yhteistyötä ja rajavalvontaa koskevia lisätoimia Kroatian liittämiseksi 
aikanaan Schengenin alueeseen;

18. kannustaa Kroatiaa tehostamaan ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi vastaamaan 
teoistaan siten kuin määritellään rankaisemattomuutta koskevassa strategiassa;  kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään vilpittömässä mielessä yhteistyötä sotarikollisten 
syytteeseenpanossa, jotta alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin ratkaisuihin ja aitoon 
sovintoprosessiin;

19. kannustaa Kroatian viranomaisia kiinnittämään jatkossakin erityistä huomiota alueelle 
palaavien pakolaisten ja kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten oikeuksiin ja 
sosiaalisiin oloihin siten kuin edellytetään Sarajevon julistukseen liittyvässä prosessissa;

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan aktiivisesti vakautusprosessiin ja Länsi-Balkanin 
maiden integroimiseen EU:hun; katsoo, että Kroatian kokemukset ja sen muutos- ja 
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integraatioprosessissa kertynyt asiantuntemus ovat tärkeitä muille hakijamaille ja EU-
jäseneksi pyrkiville maille;

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita osallistumaan aktiivisesti vielä ratkaisematta 
olevien kahdenvälisten kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että kahdenvälisiä kiistoja ei saa 
käyttää estämään nykyisten tai tulevien hakijamaiden integraatioprosessia;

22. arvostaa komission toimia Kroatian liittymisprosessin luotsaamisessa; pyytää komissiota 
arvioimaan prosessin tuloksia ja soveltamaan saatuja kokemuksia tuleviin hakijamaihin, 
mukaan lukien kattava seuranta jäsenyysneuvottelujen päättymisen ja jäsenyyden 
toteutumisen välisenä aikana;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


