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Euroopan parlamentin päätöslauselma Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2012 
edistymiskertomuksesta
(2012/2865(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2008 tehdyn ja EU:n kaikkien jäsenvaltioiden ja Bosnia ja 
Hertsegovinan ratifioiman Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja 
Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

– ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, 
ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista sekä päätöksen 2006/55/EY kumoamisesta 
18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/211/EY1,

– ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2011 tehdyn neuvoston päätöksen2 sekä Bosnia ja 
Hertsegovinaa koskevat, 21. maaliskuuta 2011, 10. lokakuuta 2011, 5. joulukuuta 2011, 
25. kesäkuuta 2012 ja 11. joulukuuta 2012 hyväksytyt neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät haasteet" (COM(2012)0600) 
ja 10. lokakuuta 2012 hyväksytyn Bosnia ja Hertsegovinaa koskevan vuoden 2012 
edistymiskertomuksen (SWD(2012)335 lopullinen),

– ottaa huomioon Sarajevossa 29.–30. lokakuuta 2012 pidetyn 14. Euroopan parlamentin ja 
Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarisen edustajakokouksen välisen kokouksen ja siellä 
annetun yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 14. maaliskuuta 2012 annetun 
päätöslauselman Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta laajentumiskertomuksesta3 ja 
22. marraskuuta 2012 annetun päätöslauselman laajentumisesta: politiikat, kriteerit ja 
EU:n strategiset edut4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että EU haluaa edelleen vakaasti suvereenin ja yhtenäisen Bosnia ja Hertsegovinan, 
jolla on mahdollisuus EU-jäsenyyteen;

B. katsoo, että tarvitaan toimivia instituutioita ja selkeitä koordinointimekanismeja kaikilla 
tasoilla ja että maan poliittisten päättäjien on tehtävä päättäväisiä ja johdonmukaisia 
sitoumuksia, jotta maan EU-jäsenyyden edistämistä voidaan nopeuttaa ja saada aikaan 
konkreettisia tuloksia, jotka hyödyttävät kaikkia kansalaisia;

                                               
1 EUVL L 80, 19.3.2008, s. 18.
2 EUVL L 188, 19.7 2011, s. 30.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0085.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0453.
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C. pitää perustuslain uudistamista tärkeimpänä keinona, jolla Bosnia ja Hertsegovinasta 
saadaan tehokkaasti ja täysipainoisesti toimiva valtio; katsoo, että konkreettista 
edistymistä tarvitaan seuraavilla avainaloilla: valtion kehittäminen, hallinto, oikeuslaitos, 
oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen, korruption torjunta ja lähentyminen EU:n 
normeihin;

D. toteaa, että erityisesti nuoria koskeva työllistymisnäkymien puute ja korruptio haittaavat 
edelleen vakavasti maan yhteiskunnallis-taloudellista ja poliittista kehitystä;

E. katsoo, että alueen muiden maiden kanssa hyvien naapuruussuhteiden hengessä tehtävä 
yhteistyö on välttämätöntä rauhanomaisen rinnakkainelon ja sovinnonteon 
varmistamiseksi Bosnia ja Hertsegovinassa ja Länsi-Balkanilla; 

Yleisiä näkökohtia

1. on huolissaan siitä, että maan johtamisesta ei ole vieläkään yhteistä visiota, minkä vuoksi 
Bosnia ja Hertsegovina on jäämässä yhä pahemmin jälkeen alueen muista maista;

2. antaa tunnustusta siitä, että paikallisvaalit järjestettiin rauhallisesti, vapaasti ja 
oikeudenmukaisesti; korostaa kuitenkin, että jatkossa olisi vältettävä sellaisia vaalikiistoja, 
joita ilmeni Mostarissa ja Srebrenicassa;

3. pitää myönteisenä, että Brckon alueella harjoitettu kansainvälinen valvonta on pystytty 
keskeyttämään; kehottaa viranomaisia saavuttamaan jäljellä olevat tavoitteet ja täyttämään 
korkean edustajan toimiston sulkemista koskevat ehdot, jotta paikallinen omaksi 
kokeminen ja vastuullisuus voisivat voimistua;

4. kehottaa poliittisia päättäjiä tekemään yhteistyötä ja keskittymään etenemissuunnitelman 
toteuttamiseen osana komission kanssa käytävää korkean tason vuoropuhelua, jotta 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloa koskevat vaatimukset täyttyisivät 
viimeinkin ja maa voisi jättää uskottavan jäsenyyshakemuksen; pyytää poliittisia päättäjiä 
ja kaikkia viranomaisia tekemään liittymisprosessissa tiivistä yhteistyötä EU:n 
erityisedustajan kanssa;

5. ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2012 päätetyn EU:n poliisioperaation merkittävän 
panoksen; pitää myönteisenä, että EU:n Althea-operaation mandaatti on uudistettu ja että 
siinä keskitytään jälleen valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen;

Poliittiset ehdot

6. muistuttaa, että toimivat instituutiot ovat tärkeitä maan Eurooppaan integroitumisen 
edistymiselle; pitää myönteisenä, että vuoropuhelu on käynnistetty uudelleen ja että 
ministerineuvostoon valittiin lokakuussa 2012 uusia ministereitä sen jälkeen, kun koalitio 
oli hajonnut ja umpikuja kestänyt viiden kuukauden ajan; on huolissaan esteistä, jotka 
johtuvat Bosnia ja Hertsegovinan liittovaltion hallituksen henkilövaihdoksia koskevasta 
epävarmuudesta;

7. pitää myönteisenä vuoden 2012 alkupuolella ja lokakuusta lähtien saavutettua edistystä, 
erityisesti tärkeiden väestönlaskentaa ja valtiontukia koskevien lakien, vuosien 2011, 2012 
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ja 2013 valtionbudjettien sekä kasvinsuojelua koskevan paketin hyväksymistä, 
valtiontukia käsittelevän neuvoston ja korruptiontorjuntaviraston edistymistä sekä 
pääsemistä poliittiseen sopimukseen valtion omaisuudesta ja puolustuslaitoksen 
omaisuudesta; edellyttää niiden tehokasta täytäntöönpanoa;

8. kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön Sejdićiä ja Finciä koskevan tuomion 
ensimmäisenä askeleena kohti kattavaa perustuslakiuudistusta, jota tarvitaan, jotta voidaan 
siirtyä nykyaikaiseen ja toimivaan demokratiaan, jossa jokaisella kansalaisella on samat 
oikeudet ja vapaudet etnisestä taustasta riippumatta; 

9. toteaa, että on syytä yksinkertaistaa Bosnia ja Hertsegovinan liittovaltion rakennetta, joka 
perustuu edelleen vuonna 1994 tehtyyn Washingtonin sopimukseen; kehottaa komissiota 
ja EU:n erityisedustajaa avustamaan liittovaltiota tässä pyrkimyksessä;

10. kehottaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että luodaan riippumaton, 
puolueeton ja tehokas oikeusjärjestelmä ja että toteutetaan tehokkaasti oikeusalan 
uudistusstrategia sekä sotarikosten selvittämistä koskeva kansallinen strategia; kehottaa 
yhdenmukaistamaan rikos- ja siviiliasioita koskevaa oikeuskäytäntöä eri tuomioistuin- ja 
syytteeseenpanojärjestelmissä ja toteuttamaan kaikki suositukset, joita EU:n sekä Bosnia 
ja Hertsegovinan välisessä oikeusalan jäsennellyssä vuoropuhelussa on annettu;

11. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia edistymään julkishallinnon uudistamisessa 
sekä hallinnollisten valmiuksien vahvistamisessa kaikilla hallintotasoilla, jotka 
käsittelevät EU-asioita; korostaa, että on keskityttävä tehokkaiden 
koordinointimekanismien kehittämiseen ja henkilöstön pätevyyden lisäämiseen;

12. ilmaisee olevansa huolissaan maan mittavasta korruptiosta ja sen kytkeytymisestä 
poliittisiin puolueisiin; pyytää asiasta vastaavia viranomaisia huolehtimaan siitä, että 
korruptiontorjuntavirastolla on täyden toimintakyvyn edellyttämät resurssit, pitämään 
kirjaa tutkimuksista ja tuomioista sekä panemaan täytäntöön jäljellä olevat lahjonnan 
vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) kolmannessa raportissa olleet suositukset; 
korostaa, että ihmiskauppaa on torjuttava tehokkaasti asettamalla rikoksentekijät 
syytteeseen ja järjestämällä uhreille suojelua ja korvauksia;

13. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia vahvistamaan riippumattomia ja 
moniarvoisia tiedotusvälineitä, joiden toimintaan ei puututa poliittisella tasolla ja joissa ei 
ilmene etnistä pirstoutumista eikä polarisoitumista; pitää valitettavana, että toimittajia 
painostetaan edelleen poliittisesti ja että heitä uhkaillaan; on huolissaan viestinnän 
sääntelyviraston riippumattomuuden vesittämispyrkimyksistä;

14. pyytää toimivaltaisia viranomaisia huolehtimaan syrjinnän vastaisten lakien ja 
politiikkojen täytäntöönpanosta; on huolissaan homo- ja biseksuaaleihin ja transihmisiin 
kohdistetuista vihapuheista, uhkailuista ja ahdistelusta; pyytää viranomaisia edistämään 
aktiivisesti romanien tehokasta yhteiskuntaan integroimista;

15. toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina parlamentissa ja että naisten työsuhteeseen 
liittyvät oikeudet jätetään monessa tapauksessa vaille huomiota; on huolissaan 
perheväkivallan suuresta määrästä ja siitä, että perheväkivallasta ei raportoida ja 
nostettavat syytteet ovat liian lieviä;
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16. pitää myönteisenä, että Bosnia ja Hertsegovinassa on laadittu ohjelmaluonnos 
sodanaikaisten raiskausten, seksuaalisen hyväksikäytön ja kidutuksen uhreja varten; 
edellyttää riittäviä resursseja konfliktiin liittyneen seksuaalisen väkivallan uhrien 
järjestelmällistä kuntouttamista varten, mukaan luettuina yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumattomat hyvitykset, sairaanhoito ja psykologinen terapia sekä asianmukaiset 
sosiaalipalvelut; kehottaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia lisäämään kansalaisten 
tietoisuutta uhrien asemasta;

17. kehottaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia helpottamaan pakolaisten ja maan sisäisten 
pakolaisten pysyvää paluuta huolehtimalla heidän asumis- ja 
koulutusmahdollisuuksistaan, sosiaaliturvasta ja työllistymismahdollisuuksista; kehottaa 
niitä edistämään tätä prosessia myös myöntämällä rahoitusavustusta oikeudenmukaisesti 
ja riittävästi kaikille palaaville pakolaisille, mukaan luettuina Posavinaan palaavat 
kroaattipakolaiset; 

18. tuomitsee jyrkästi kaikki Bosnia ja Hertsegovinassa tai muualla maailmassa ilmenevät 
yritykset vähätellä Srebrenicassa tapahtunutta kansanmurhaa tai kiistää se; 

Yhteiskunnallis-taloudelliset kysymykset

19. kehottaa hallintoja noudattamaan kaikilla tasoilla vakaata finanssipolitiikkaa; on 
huolissaan harmaan talouden koosta ja korkeasta työttömyysasteesta, etenkin naisten ja 
nuorten korkeasta työttömyysasteesta; on huolissaan siitä, miten oikeusvaltion heikkous ja 
pirstoutunut talousalue vaikuttavat talouskasvuun ja investointeihin;

20. pitää huolestuttavana, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua varten ei ole kansallisen 
tason järjestelmää ja että muilla tasoilla käytävä vuoropuhelu on alkeellista;

21. toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen alalla on yleisesti ottaen edistytty jonkin verran, 
mutta kehottaa kuitenkin uudelleen ministerineuvostoa parantamaan muun muassa 
kolmentoista opetusministeriön ja Brckon itsehallintoalueen opetusosaston välistä 
koordinaatiota ja vähentämään koulutusjärjestelmän hajanaisuutta;

22. pitää tärkeänä koko koulutuksen laadun parantamista, jotta se vastaisi työmarkkinoiden 
tarpeisiin; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia korjaamaan ammatillisen 
koulutuksen puutteet ulkomaisten suorien investointien houkuttelemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että oppilaitosten akkreditointi aloitetaan ja tutkintojen tunnustamisesta 
vastaavat virastot saatetaan täysin toimintavalmiiksi; pitää tätä tärkeänä myös 
taloudellisista syistä;

23. kehottaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia lopettamaan lasten etnisen erottelun koko 
maan kaikissa kouluissa ja edistämään erityisesti romanilasten tehokasta osallistumista 
opetukseen muun muassa koulukypsyysohjelmien avulla; edellyttää yleisesti ottaen 
perheiden erilleen joutumisen estäviä lisätoimenpiteitä sekä lisää tukipalveluja 
riskiryhmiin kuuluville perheille;

24. kehottaa viranomaisia mukauttamaan lainsäädäntöään EU:n ammattitutkintojen 
tunnustamista koskevaan säännöstöön; kehottaa viranomaisia huolehtimaan 
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kulttuurilaitosten, kuten kansallismuseon, kansalliskirjaston ja historian museon, 
oikeudellisesta järjestelmästä ja rahoituksesta;

25. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan asianmukaisia toimia, joilla 
estetään viisumivapausjärjestelyjä koskevien väärinkäytösten jatkuminen ja reagoidaan 
tehokkaasti turvapaikkamenettelyjen organisoituun väärinkäyttöön EU:n jäsenvaltioissa;

Alueellinen yhteistyö ja kahdenväliset kysymykset

26. antaa Bosnia ja Hertsegovinalle tunnustusta sen rakentavasta roolista alueellisessa 
yhteistyössä ja pyytää maata pyrkimään rajojen määrittämiseen kaikkien naapureiden 
kanssa;

27. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia vauhdittamaan Kroatian EU:hun 
liittymisen valmisteluja lähentämällä asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöään EU:n 
lainsäädäntöön ja huolehtimaan Kroatian kanssa tarvittavan infrastruktuurin 
päivittämisestä tai rakentamisesta tulevilla EU:n raja-tarkastusasemilla;

28. pyytää uudelleen sallimaan Kosovon kansalaisten maahantulon, koska Bosnia ja 
Hertsegovina on edelleen alueen ainoa maa, joka on evännyt heiltä oikeuden päästä 
maahan; pyytää näin ollen Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia hyväksymään Kosovon 
kansalaisten maahantulon edellyttämät matkustusasiakirjat, kuten Serbia ja muut maat jo 
ovat tehneet; 

°
°      °

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle sekä Bosnia ja Hertsegovinan ja sen entiteettien hallituksille ja parlamenteille.


