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Euroopa Parlamendi resolutsioon Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruande 
kohta
(2012/2865(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis allkirjastati ühelt poolt 
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina 
vahel 16. juunil 2008. aastal ning mille ratifitseerisid kõik ELi liikmesriigid ning Bosnia ja 
Hertsegoviina,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/211/EÜ, millega sätestatakse 
Bosnia ja Hertsegoviinaga loodud Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja 
tingimused ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/55/EÜ1,

– võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2011. aasta otsust2 ning nõukogu 21. märtsi 2011. aasta, 
10. oktoobri 2011. aasta, 5. detsembri 2011. aasta, 25. juuni 2012. aasta ja 11. detsembri 
2012. aasta järeldusi Bosnia ja Hertsegoviina kohta,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” (COM(2012) 600) ning 10. oktoobril 2012. 
aastal vastu võetud Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruannet (SWD(2012) 335 
final),

– võttes arvesse 29.–30. oktoobril 2012. aastal Sarajevos toimunud Euroopa Parlamendi 
ning Bosnia ja Hertsegoviina Parlamentaarse Assamblee 14. parlamentidevahelise 
kohtumise ühisavaldust,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 14. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 
Bosnia ja Hertsegoviina eduaruande kohta3 ning 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni 
laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid4,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et EL toetab ka tulevikus kindlalt suveräänset ning ühendatud Bosniat ja 
Hertsegoviinat, kellel on väljavaade saada ELi liikmeks;

B. arvestades, et selleks, et kiirendada kõnealuse riigi edusamme ELi liikmesuse suunas ja 
saavutada kõigile kodanikele kasu toovad käegakatsutavad tulemused, on vaja toimivaid 
institutsioone ja selgeid koordineerimismehhanisme kõikidel tasanditel ning riigi 
poliitiliste juhtide kindlat ja järjepidevat pühendumist;

                                               
1 ELT L 80, 19.3.2008, lk 18.
2 ELT L 188, 19.7.2011, lk 30.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0085.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0453.
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C. arvestades, et põhiseaduse reform on reformidest kõige olulisem, et kujundada Bosniast ja 
Hertsegoviinast tulemuslikult ja täielikult toimiv riik; arvestades, et tõelisi edusamme 
tuleb teha sellistes keskse tähtsusega valdkondades nagu riigi ülesehitamine, 
valitsemistava, kohtusüsteem, õigusriigi põhimõtte rakendamine, korruptsioonivastane 
võitlus ja ELi standarditele lähenemine;

D. arvestades, et tööväljavaadete puudumine eelkõige noorte puhul ja korruptsioon pärsivad 
jätkuvalt tõsiselt riigi sotsiaal-majanduslikku ja poliitilist arengut;

E. arvestades, et heanaaberlikkuse vaimus piirkonna muude riikidega tehtav koostöö on 
rahumeelse kooseksisteerimise ning leppimise eeltingimus Bosnias ja Hertsegoviinas ning 
Lääne-Balkani riikides;

Üldkaalutlused

1. tunneb muret asjaolu pärast, et endiselt puudub ühine arusaam riigi üldisest 
liikumissuunast, millega kaasneb oht, et Bosnia ja Hertsegoviina jääb muudest piirkonna 
riikidest veelgi rohkem maha;

2. tunneb heameelt asjaolu üle, et kohalikud valimised viidi läbi rahumeelselt, vabalt ja 
õiglaselt; juhib siiski tähelepanu sellele, et niisuguseid valimisvaidlusi, mis toimusid 
Mostaris ja Srebrenicas, tuleks tulevikus vältida;

3. tunneb heameelt Brčko ringkonnas rahvusvahelise järelevalvetegevuse peatamise üle; 
kutsub ametivõime üles täitma veel saavutamata eesmärgid ja tingimused, mis on seatud 
kõrge esindaja büroo sulgemiseks, et võimaldada suuremat kohaliku tasandi vastutust;

4. nõuab tungivalt, et poliitilised juhid teeksid koostööd ja keskenduksid tegevuskava 
rakendamisele osana komisjoniga peetavast kõrgetasemelisest dialoogist, et oleks 
võimalik täita lõpuks stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumise ning 
tõsiseltvõetava ELiga ühinemise taotluse esitamise nõuded; kutsub poliitilisi juhte ja kõiki 
ametiasutusi üles tegema ühinemisprotsessis tihedat koostööd ELi eriesindajaga;

5. märgib 30. juunil 2012. aastal tegevuse lõpetanud ELi politseimissiooni märkimisväärset 
panust; tunneb heameelt operatsiooni EUFOR ALTHEA mandaadi pikendamise ning 
asjaolu üle, et selles keskendutakse nüüd suutlikkuse suurendamisele ja koolitusele;

Poliitilised tingimused

6. tuletab meelde toimivate institutsioonide tähtsust riigi edusammude jaoks Euroopaga 
integreerumisel; tunneb heameelt dialoogi taasalustamise ja ministrite nõukogusse uute 
ministrite valimise üle 2012. aasta oktoobris pärast koalitsiooni lagunemist ja viiekuulist 
patiseisu; tunneb muret ummikseisude pärast, mis tulenevad Bosnia ja Hertsegoviina 
Föderatsiooni valitsuse ümberkorraldamisega seotud ebakindlusest;

7. tunneb heameelt 2012. aasta esimesel poolel ja alates oktoobrist tehtud edusammude üle, 
eelkõige toob positiivselt esile oluliste loendust ja riigiabi käsitlevate seaduste, 2011., 
2012. ja 2013. aasta riigieelarve ning fütosanitaarpaketi vastuvõtmise, samuti 
riigiabinõukogu ja korruptsioonivastase võitluse ameti osas tehtud edusammud ning 
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poliitilise kokkuleppe saavutamise riigivara ja kaitsejõudude vara kohta; nõuab nende 
tulemuslikku rakendamist;

8. nõuab tungivalt, et ametivõimud täidaksid Sejdici ja Finci kohtuasja otsust esimese 
sammuna ulatusliku põhiseadusreformi läbiviimisel, mis on vajalik selleks, et liikuda 
ajakohase ja toimiva demokraatia suunas, mille raames on kõikidel kodanikel nende 
etnilisest kuuluvusest sõltumata samad õigused ja vabadused; 

9. kordab vajadust lihtsustada Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni struktuuri, mis põhineb 
endiselt 1994. aasta Washingtoni kokkuleppel; nõuab tungivalt, et komisjon ja ELi 
eriesindaja abistaksid föderatsiooni selle eesmärgi saavutamisel;

10. palub kõikidel pädevatel asutustel tagada sõltumatu, erapooletu ja tulemusliku 
kohtusüsteemi loomine ning rakendada tulemuslikult kohtusüsteemi reformistrateegiat ja 
sõjakuritegude riiklikku strateegiat; nõuab tungivalt kriminaal- ja tsiviilasjade 
kohtupraktika ühtlustamist eri kohtu- ja prokuratuurisüsteemides ning kõikide ELi ning 
Bosnia ja Hertsegoviina õigusküsimusi käsitleva struktureeritud dialoogi soovituste 
elluviimist;

11. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles tegema edusamme avaliku halduse 
reformimisel ning haldussuutlikkuse suurendamisel kõikidel valitsustasanditel, kus 
tegeletakse ELi küsimustega; rõhutab vajadust keskenduda tõhusate 
koordineerimismehhanismide loomisele ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele;

12. väljendab muret asjaolu pärast, et korruptsioon on riigis laialt levinud ja see on seotud 
erakondadega; kutsub vastutavaid ametiasutusi üles tagama korruptsioonivastase võitluse 
ameti täielikuks toimimiseks vajalikud vahendid, parandama tulemusi juhtumite uurimisel 
ja süüdimõistvate otsuste tegemisel ning järgima korruptsioonivastaste riikide ühenduse 
(GRECO) kolmandas aruandes esitatud soovitusi, mida ei ole veel ellu viidud; toonitab 
vajadust võidelda tulemuslikult inimkaubanduse vastu niisuguste tegude toimepanijate üle 
kohtumõistmise ning ohvritele kaitse ja hüvitise pakkumise abil;

13. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles tugevdama sõltumatut ja mitmekesist 
meediat, millele ei oleks omane poliitiline sekkumine, etniline killustumine ja 
polariseerumine; peab kahetsusväärseks ajakirjanike jätkuvat poliitilist survestamist ja 
ähvardamist; väljendab muret katsete pärast kahjustada kommunikatsioonivaldkonda 
reguleeriva asutuse sõltumatust;

14. kutsub pädevaid asutusi üles rakendama diskrimineerimisvastaseid seadusi ja 
poliitikameetmeid; tunneb muret homo-, bi- ja transseksuaalide vastu suunatud vihkamist 
õhutavate avalduste, ähvarduste ja tagakiusamisjuhtumite pärast; kutsub ametivõime üles 
edendama aktiivselt romade tulemuslikku kaasamist;

15. märgib, et naised on parlamentides jätkuvalt alaesindatud ja nende tööalaseid õiguseid 
ignoreeritakse sageli; väljendab muret ulatusliku, teatamata ja sageli süüdistuseta jääva 
koduvägivalla pärast;

16. tunneb heameelt selle üle, et koostatud on programmi eelnõu, mis on suunatud Bosnias ja 
Hertsegoviinas sõja ajal toime pandud vägistamise, seksuaalse kuritarvitamise ja 
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piinamise ohvritele; nõuab tungivalt piisavate vahendite eraldamist konfliktiga seotud 
seksuaalvägivalla ohvrite süsteemseks rehabiliteerimiseks, mis hõlmab hüvitiste maksmist 
ohvrite sotsiaalsest seisundist sõltumata, meditsiinilist ja psühholoogilist abi ning 
asjakohaseid sotsiaalteenuseid; kutsub kõiki pädevaid asutusi üles tõstma üldsuse 
teadlikkust ohvrite seisundist;

17. kutsub kõiki pädevaid asutusi üles lihtsustama pagulaste ja riigisiseste põgenike püsivat 
tagasipöördumist, tagades neile juurdepääsu eluasemele, haridusele, sotsiaalkaitsele ja 
töövõimalustele; nõuab tungivalt, et nad lihtsustaksid seda protsessi ka õiglaselt ja piisaval 
määral rahalise abi andmisega kõikidele tagasipöörduvatele pagulastele, sealhulgas 
Horvaatia pagulaste naasmiseks Posavinasse;

18. mõistab karmilt hukka kõik Bosnias ja Hertsegoviinas või mujal maailmas tehtavad katsed 
tunnistada Srebrenicas toimunud genotsiid ebaoluliseks või seda üldse eitada;

Sotsiaal-majanduslikud küsimused

19. nõuab tungivalt, et kõikide tasandite valitsused jätkaksid usaldusväärset eelarvepoliitikat; 
tunneb muret varimajanduse ulatuse ning eelkõige naiste ja noorte töötuse kõrge määra 
pärast; väljendab muret mõju pärast, mida nõrk õigusriiklus ja killustunud majandusruum 
avaldavad majanduskasvule ja investeeringutele;

20. peab murettekitavaks asjaolu, et riigi tasandil puuduvad võimalused sotsiaaldialoogi 
pidamiseks ja et sotsiaaldialoog on muudel tasanditel algeline;

21. täheldab küll teatavaid edusamme hariduse üldraamistiku parandamisel, kuid kutsub 
mitmendat korda ministrite nõukogu üles parandama muu hulgas 13 haridusministeeriumi 
ja Brčko ringkonna haridusosakonna vahelist koordineerimist ning vähendama 
haridussüsteemi killustatust;

22. rõhutab vajadust parandada hariduse üldist kvaliteeti, nii et see vastaks tööturu 
vajadustele; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles tegelema kutseõppe 
puudujääkidega, et tõmmata ligi otseseid välisinvesteeringuid ning tagada muu hulgas 
majanduslikust vajadusest tulenevalt haridusasutuste akrediteerimise alustamine ning 
akadeemiliste kraadide ja diplomite tunnustamisega tegelevate asutuste täielik toimivus;

23. nõuab kõikidelt pädevatelt asutustelt tungivalt, et lõpetataks kogu riigis kõikides koolides 
laste etniline eraldamine ning edendataks eelkõige romade laste tulemuslikku haridusse 
kaasamist muu hulgas kooliküpsusprogrammide abil; nõuab, et üldiselt tehtaks rohkem 
jõupingutusi perekonna lahutamise ennetamiseks ja pakutaks rohkem tugiteenuseid 
riskirühma kuuluvatele peredele;

24. kutsub ametivõime üles viima oma õigusaktid vastavusse ELi kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamist käsitleva acquis’ga; nõuab tungivalt, et ametivõimud käsitleksid 
kultuuriasutuste, näiteks rahvusmuuseumi, rahvusraamatukogu ja ajaloomuuseumi, 
õigusraamistiku ja rahastamise küsimust;

25. nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud võtaksid piisavaid meetmeid, et 
hoida ära viisavaba reisimise korra jätkuvat kuritarvitamist ning võidelda tulemuslikult 
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varjupaigamenetluste organiseeritud kuritarvitamise vastu ELi liikmesriikides;

Piirkondlik koostöö ja kahepoolsed küsimused

26. tunneb heameelt Bosnia ja Hertsegoviina konstruktiivse rolli üle piirkondlikus koostöös 
ning kutsub riiki üles tegema tööd selle nimel, et kõigi naaberriikidega piiriküsimustes 
kokkuleppele jõuda;

27. nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud kiirendaksid Horvaatia ELiga 
ühinemiseks tehtavaid ettevalmistusi Bosnia ja Hertsegoviina asjaomaste õigusaktide ELi 
õigusaktidega vastavusse viimisega ning vajaliku infrastruktuuri ajakohastamise või 
loomisega tulevastes ELi piirikontrollipunktides Horvaatia piiril;

28. nõuab mitmendat korda tungivalt Kosovo kodanike riiki sisenemise lubamist, kuna Bosnia 
ja Hertsegoviina on ainuke kõnealuse piirkonna riik, kes ei luba neil oma riiki siseneda; 
nõuab seetõttu tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud tunnistaksid Kosovo 
kodanike riiki sisenemiseks vajalikke reisidokumente, nagu seda teevad Serbia ja ka muud 
riigid;

°
°      °

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, 
komisjonile ning Bosnia ja Hertsegoviina ning selle üksuste valitsustele ja parlamentidele.


