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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου 2012 για την 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
(2012/2865(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 και κυρώθηκε από όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/211/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, 
σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή 
Εταιρική Σχέση με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και με την οποία καταργείται η απόφαση 
2006/55/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 18ης Ιουλίου 20112 του Συμβουλίου και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη της 21ης Μαρτίου 
2011, 10ης Οκτωβρίου 2011, 5ης Δεκεμβρίου 2011, 25ης Ιουνίου 2012 και 11ης 
Δεκεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2012-2013" (COM(2012) 600) και την έκθεση προόδου 2012 σχετικά με τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη η οποία εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012 (SWD(2012) 335 τελικό),

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της 14ης Κοινοβουλευτικής Συνάντησης Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου - Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που 
πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 
2012 για την έκθεση προόδου για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη3 και το ψήφισμα της 22ας 
Νοεμβρίου 2012 με θέμα τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα 
της ΕΕ4,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι έντονα προσηλωμένη στην ιδέα μιας
κυρίαρχης και ενωμένης Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (BiH) με προοπτική να προσχωρήσει 
στην ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος της χώρας όσον αφορά
την προσχώρησή της στην ΕΕ και να επιτευχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος 

                                               
1 ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 18.
2 ΕΕ L 188, 19.7.2011, σ. 30.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0085.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.
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όλων των πολιτών, είναι απαραίτητο η χώρα να αποκτήσει λειτουργικά θεσμικά όργανα 
και σαφείς μηχανισμούς συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να υπάρξει 
αποφασιστική και συνεπής δέσμευση εκ μέρους όλων των πολιτικών ηγετών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση παραμένει η κύρια μεταρρύθμιση
για τη μετατροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως
λειτουργικό κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει απτή πρόοδος 
σε κομβικούς τομείς της οικοδόμησης του κράτους, της διακυβέρνησης, της δικαστικής 
εξουσίας, καθώς και επιβολή του κράτους δικαίου, καταπολέμηση της διαφθοράς και 
προσέγγιση με τα πρότυπα της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, ιδίως για τη νεολαία, και η 
διαφθορά εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή πληγή για την κοινωνικοοικονομική και 
πολιτική ανάπτυξη της χώρας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με άλλες χώρες και περιοχές σε πνεύμα καλής 
γειτονίας αποτελεί προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη και την επανασυμφιλίωση 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα δυτικά Βαλκάνια·

Γενικές σκέψεις

1. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη κοινής θέσης όσον αφορά η 
συνολική κατεύθυνση της χώρας, που έχει ως αποτέλεσμα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να 
κινδυνεύει να συνεχίσει να υπολείπεται των υπολοίπων χωρών της περιοχής·

2. χαιρετίζει την ειρηνική, ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών· 
επισημαίνει ωστόσο ότι, στο μέλλον, πρέπει να αποφευχθούν οι αμφισβητήσεις όσον 
αφορά την εκλογική διαδικασία όπως συνέβη στο Μόσταρ και τη Σρεμπρένιτσα·

3. χαιρετίζει την αναστολή της διεθνούς εποπτείας στην περιφέρεια Brcko· καλεί τις αρχές 
να εκπληρώσουν τους ανεκπλήρωτους στόχους και τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο του 
Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, ούτως ώστε να υπάρξει διεύρυνση της κυριότητας 
και της ευθύνης από πλευράς της τοπικής κοινωνίας·

4. καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να συνεργαστούν και να εστιάσουν στην εφαρμογή του 
οδικού χάρτη στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου με την Επιτροπή, προκειμένου 
να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις για να τεθεί επί τέλους σε ισχύ η συμφωνία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και να υποβληθεί αξιόπιστη αίτηση προσχώρησης· καλεί 
τους πολιτικούς ηγέτες και όλες τις αρχές να συνεργαστούν στενά με τον ειδικό 
απεσταλμένο της ΕΕ για τη διαδικασία προσχώρησης·

5. σημειώνει τη σημαντική συμβολή της αποστολής αστυνομικής δύναμης ΕΕ που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012· χαιρετίζει την ανανέωση της εντολής της 
επιχειρησιακής μονάδας Αλθέα της ΕΕ και την επανεστίασή της στην οικοδόμηση 
ικανότητας και την κατάρτιση·

Πολιτικές συνθήκες

6. υπενθυμίζει τη σημασία των λειτουργούντων θεσμικών οργάνων για την πρόοδο της 
χώρας όσον αφορά τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· χαιρετίζει την επιστροφή 
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στο διάλογο και την εκλογή νέων υπουργών στο συμβούλιο υπουργών του Οκτωβρίου 
2012, μετά την κατάρρευση της συμμαχίας και μετά πέντε μήνες αδιεξόδου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με τα αδιέξοδα που απορρέουν από την αβεβαιότητα όσον αφορά 
τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

7. χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και από τον 
Οκτώβριο, ιδίως όσον αφορά τη θέσπιση σημαντικών νόμων σχετικά με την απογραφή 
και τις κρατικές ενισχύσεις, τους κρατικούς προϋπολογισμούς 2011, 2000, 2013, τη 
δέσμη για τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα, την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά το 
συμβούλιο κρατικών ενισχύσεων και την υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς 
και την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας όσον αφορά την κρατική και αμυντική ιδιοκτησία· 
ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων αυτών·

8. καλεί τις αρχές να εκτελέσουν την απόφαση Sejdić και Finci, ως ένα πρώτο βήμα για τη 
συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση που είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει 
πρόοδος προς μια σύγχρονη και λειτουργική δημοκρατία, στην οποία κάθε πολίτης, 
ανεξαιρέτως της εθνοτικής του καταβολής, θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και 
ελευθερίες· 

9. επαναλαμβάνει και πάλι την ανάγκη απλούστευσης της δομής της Ομοσπονδίας της
Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που εξακολουθεί να βασίζεται στη συμφωνία της Ουάσιγκτον του
1994· καλεί την Επιτροπή και τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ να βοηθήσουν την 
Ομοσπονδία στην προσπάθεια αυτή·

10. καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, 
αμερόληπτου και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, καθώς και 
την εθνική στρατηγική για τα εγκλήματα πολέμου· ζητεί μετ’ επιτάσεως την εναρμόνιση 
της ποινικής και αστικής νομολογίας μεταξύ των διαφόρων δικαστικών και διωκτικών 
συστημάτων, καθώς και την εφαρμογή όλων των συστάσεων του Διαρθρωμένου
Διαλόγου ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τη δικαιοσύνη·

11. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης που αφορούν θέματα ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη για 
επικέντρωση στην οικοδόμηση αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και 
ανύψωσης των προσόντων του προσωπικού·

12. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά το υψηλό επίπεδο διαφθοράς που παρατηρείται στη χώρα
και τη σύνδεσή του με πολιτικά κόμματα· καλεί τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν τα 
μέσα προκειμένου να καταστεί απολύτως επιχειρησιακή η υπηρεσία καταπολέμησης της 
διαφθοράς, για την κατάρτιση ιστορικού των ερευνών και των καταδικών και την 
εφαρμογή των εκκρεμουσών συστάσεων της τρίτης έκθεσης GRECO· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με τη δίωξη των 
υπαιτίων και την παροχή προστασίας και την αποζημίωση των θυμάτων·

13. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενδυναμώσουν τα ανεξάρτητα και 
διαφορετικά μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, εθνοτικό κατακερματισμό 
και πόλωση· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές πιέσεις καθώς 
και τις απειλές που διατυπώνονται κατά δημοσιογράφων· εκφράζει ανησυχία για τις 
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προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής στον Τομέα των 
Επικοινωνιών·

14. καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και την πολιτική στον τομέα της 
κατάργησης των διακρίσεων· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη ρητορική μίσους, τις 
απειλές και παρενοχλήσεις που διατυπώνονται κατά ατόμων ΛΟΑΔ· καλεί τις αρχές να
προωθήσουν ενεργά την αποτελεσματική ένταξη των Ρομά·

15. σημειώνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα κοινοβούλια και 
συχνά τα εργασιακά δικαιώματά τους αγνοούνται· εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο μη καταγγελλόμενης και υποτιμώμενης οικιακής βίας·

16. χαιρετίζει το σχέδιο προγράμματος για τα θύματα βιασμών, σεξουαλικής κακοποίησης 
και βασανισμού εν καιρώ πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί να εξασφαλιστούν 
επαρκείς πόροι για την αποκατάσταση των θυμάτων συγκρούσεων που συνδέονται με 
συστηματική σεξουαλική βία, όπου περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις ανεξαρτήτως 
της κοινωνικής τους κατάστασης, η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, καθώς 
και επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να συμβάλουν στη 
δημόσια συνειδητοποίηση του ζητήματος της κατάστασης των θυμάτων·

17. καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να διευκολύνουν τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων 
και των εσωτερικά εκτοπισμένων, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε στέγαση, 
εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και απασχόληση· καλεί τις αρχές να διευκολύνουν τη 
διαδικασία αυτή ακόμη και μέσω της χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε όλους τους 
επαναπατριζόμενους πρόσφυγες, με δίκαιο και επαρκή τρόπο, όπου περιλαμβάνεται και η 
επιστροφή των Κροατών προσφύγων στην Posavina·

18. καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ή 
οπουδήποτε στον κόσμο, για ελαχιστοποίηση ή άρνηση της γενοκτονίας που 
πραγματοποιήθηκε στην Σρεμπρένιτσα·

Κοινωνικοοικονομικά θέματα

19. καλεί τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα να υποστηρίξουν υγιείς δημοσιονομικές 
πολιτικές· εκφράζει ανησυχίες για το μέγεθος της παραοικονομίας και τον υψηλό δείκτη 
ανεργίας, ιδίως των γυναικών και των νέων· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο 
που έχει το αδύναμο κράτος δικαίου και ο κατακερματισμός του οικονομικού χώρου στην 
οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις·

20. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μέσα για τη διενέργεια κοινωνικού 
διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και ότι ο κοινωνικός διάλογος σε άλλα επίπεδα είναι 
υποτυπώδης·

21. μολονότι σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, 
ζητεί μετ’ επιτάσεως από το συμβούλιο υπουργών μεταξύ άλλων να βελτιώσει τον 
συντονισμό μεταξύ των δεκατριών υπουργείων παιδείας και του υπουργείου παιδείας της 
περιφέρειας Brcko και να περιορίσει τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος·

22. επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
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Ερζεγοβίνης να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της επαγγελματικής κατάρτισης 
προκειμένου να προσελκυστούν άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς επίσης και να 
διασφαλιστεί, για λόγους οικονομικής αναγκαιότητας μεταξύ άλλων, ότι θα καταστεί 
πλήρως επιχειρησιακή η λειτουργία της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των 
διπλωματών·

23. καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να τερματίσουν τον εθνοτικό διαχωρισμό των παιδιών σε 
όλα τα σχολεία της χώρας και να προωθήσουν την αποτελεσματική ένταξη ιδίως των 
παιδιών των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταξύ άλλων, και μέσω προγραμμάτων 
σχολικής διαθεσιμότητας· ζητεί, γενικώς, να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για 
την πρόληψη του χωρισμού των οικογενειών και την παροχή περισσότερων υπηρεσιών 
υποστήριξης στις οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο·

24. καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία με το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· ζητεί από τις αρχές να αντιμετωπίσουν 
το ζήτημα του νομικού πλαισίου και της χρηματοδότησης των πολιτιστικών ιδρυμάτων 
όπως το Εθνικό Μουσείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Ιστορίας·

25. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την 
αποτροπή περαιτέρω καταχρήσεων όσον αφορά το καθεστώς της ελεύθερης ταξιδιωτικής 
βίζας και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την οργανωμένη κατάχρηση των 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Περιφερειακή συνεργασία και διμερή θέματα

26. συγχαίρει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τον εποικοδομητικό ρόλο της στον τομέα της 
περιφερειακής συνεργασίας και καλεί τη χώρα να εργαστεί προς την κατεύθυνση της 
οριοθέτησης των συνόρων με όλες τις γειτονικές χώρες·

27. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν τις προετοιμασίες για την 
προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, ευθυγραμμίζοντας την αντίστοιχη νομοθεσία της 
χώρας με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και με την αναβάθμιση ή τη δημιουργία της 
αναγκαίας υποδομής στα μελλοντικά σημεία συνοριακού ελέγχου της ΕΕ με την Κροατία·

28. ζητεί επισταμένως να επιτραπεί η είσοδος πολιτών του Κοσόβου, καθόσον η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν επιτρέπει στα άτομα 
αυτά να εισέλθουν στη χώρα· ζητεί ως εκ τούτου μετ’ επιτάσεως από τις αρχές της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αποδέχονται τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών του 
Κοσόβου για είσοδό τους στη χώρα, όπως έχει συμβεί με τη Σερβία αλλά και άλλες 
χώρες·

°
°  °

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο 
της Ένωσης και Αντιπρόεδρο επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και τις οντότητές της.
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