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Europaparlamentets resolution om lägesrapporten för 2012 om Bosnien och 
Hercegovina 
(2012/2865(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska 
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å 
andra sidan, som undertecknades den 16 juni 2008 och ratificerades av samtliga 
EU-medlemsstater och Bosnien och Hercegovina,

– med beaktande av rådets beslut 2008/211/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Bosnien och 
Hercegovina och om upphävande av beslut 2006/55/EG1,

– med beaktande av rådets beslut av den 18 juli 20112 och rådets slutsatser om Bosnien och 
Hercegovina av den 21 mars 2011, den 10 oktober 2011, den 5 december 2011, den 
25 juni 2012 och den 11 december 2012,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Strategi 
för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2012)0600) och 2012 års 
framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina, som antogs den 10 oktober 2012 
(SWD(2012)0335),

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från det fjortonde interparlamentariska 
sammanträdet mellan Europaparlamentet och Bosnien och Hercegovinas parlamentariska 
församling, som hölls i Sarajevo den 29–30 oktober 2012,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionerna av den 14 mars 2012 
om 2011 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina3 och den 22 november 2012 
om utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen4,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU fortsätter att engagera sig starkt för ett självständigt och enat Bosnien och 
Hercegovina som har utsikter till ett EU-medlemskap.

B. För att påskynda landets framsteg mot ett EU-medlemskap och uppnå påtagliga resultat 
till förmån för alla medborgare krävs fungerande institutioner och tydliga 
samordningsmekanismer på alla nivåer samt ett starkt och samstämmigt åtagande av de 
politiska ledarna i landet.

                                               
1 EUT L 80, 19.3.2008, s. 18.
2 EUT L 188, 19.7.2011, s. 30.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0085.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0453.
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C. En konstitutionell reform är fortfarande den viktigaste förutsättningen för att Bosnien och 
Hercegovina ska kunna omvandlas till en verklig och fullt funktionsduglig stat. Det 
behövs konkreta framsteg på viktiga områden såsom statsbyggande, styre, domstolsväsen, 
genomförande av rättsstatsprincipen, korruptionsbekämpning och tillnärmning till 
europeiska standarder.

D. Bristen på arbetstillfällen, särskilt för ungdomar, och korruptionen fortsätter att allvarligt 
störa den socioekonomiska och politiska utvecklingen i landet.

E. Samarbete med andra länder i regionen i en anda av god grannsämja är en förutsättning 
för fredlig samexistens och försoning i Bosnien och Hercegovina och på västra Balkan. 

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet är oroat över att det fortfarande inte finns någon gemensam vision för 
vilken väg landet ska gå, vilket gör att Bosnien och Hercegovina riskerar att halka efter de 
andra länderna i regionen.

2. Europaparlamentet lovordar det fredliga, fria och rättvisa sätt på vilket lokalvalen 
genomfördes, men påpekar att de valtvister som förekom i Mostar och Srebrenica bör 
undvikas i fortsättningen.

3. Europaparlamentet ser positivt på att den internationella övervakningen av Brčko-
distriktet upphört. Parlamentet uppmanar myndigheterna att uppfylla de återstående målen 
och villkoren för nedläggningen av den höge representantens kansli i syfte att lämna plats 
för ökat lokalt egenansvar och större ansvar.

4. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de politiska ledarna att samarbeta och 
fokusera på genomförandet av färdplanen som en del av högnivådialogen med 
kommissionen så att man kan uppfylla kraven på att stabiliserings- och associeringsavtalet 
till slut ska träda i kraft och på att en trovärdig medlemskapsansökan ska inlämnas. De 
politiska ledarna och myndigheterna uppmanas även att arbeta i nära samarbete med EU:s 
särskilda representant i anslutningsprocessen.

5. Europaparlamentet noterar att EU:s polisuppdrag, som avslutades den 30 juni 2012, gjort 
en betydande insats. Parlamentet ser positivt på att den EU-ledda operationen Altheas 
mandat har förnyats och att den fått ett nytt fokus på kapacitetsbyggnad och utbildning.

Politiska förhållanden

6. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med fungerande institutioner för 
landets framsteg inom den europeiska integrationsprocessen. Det är positivt att man 
återupprättat en dialog och att nya ministrar valts till ministerrådet i oktober 2012 efter 
koalitionens uppbrott och fem månaders dödläge. Parlamentet är dock oroat över de 
blockeringar som uppstått till följd av osäkerheten kring omdaningarna i regeringen i 
Bosnien och Hercegovina.

7. Europaparlamentet ser positivt på de framsteg som gjorts under första halvåret 2012 och 
sedan oktober, särskilt antagandet av viktiga lagar om folkräkning och statligt stöd, 2011, 
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2012 och 2013 års statsbudgetar, det fytosanitära paketet, framstegen när det gäller rådet 
för statligt stöd och antikorruptionsbyrån samt att man uppnått en politisk 
överenskommelse om statlig egendom och försvarsmateriel, och kräver att dessa 
genomförs i praktiken.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att verkställa domen i Sejdić 
och Finci-målet, som ett första steg i den omfattande konstitutionella reform som behövs 
för att gå över till en modern och fungerande demokrati där alla medborgare, oberoende 
av etnisk tillhörighet, har samma rättigheter och friheter. 

9. Europaparlamentet upprepar att Federationen Bosnien och Hercegovinas uppbyggnad, 
som fortfarande grundar sig på Washingtonavtalet från 1994, behöver förenklas. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och EU:s särskilda representant att 
bistå federationen med detta.

10. Europaparlamentet uppmanar alla behöriga myndigheter att se till att ett oberoende, 
opartiskt och effektivt rättsväsen inrättas samt att genomföra strategin för reformen av 
rättsväsendet och den nationella strategin för krigsförbrytelser i praktiken. Parlamentet 
kräver en harmonisering av rättspraxisen i straffrättsliga och civilrättsliga frågor mellan de 
olika rätts- och åklagarsystemen samt ett genomförande av alla rekommendationer från 
EU:s och Bosnien och Hercegovinas strukturerade dialog om rättsliga frågor.

11. Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att göra framsteg 
när det gäller att reformera den offentliga förvaltningen och stärka den administrativa 
kapaciteten på alla nivåer inom myndigheter där man arbetar med EU-frågor. Parlamentet 
betonar att man behöver koncentrera sig på att bygga upp effektiva 
samordningsmekanismer och höja personalens kompetens.

12. Europaparlamentet är oroat över den omfattande korruptionen i landet och dess koppling 
till politiska partier. Parlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att ge 
antikorruptionsbyrån resurser så att den kan fungera fullt ut, bygga upp ett register över 
utredningar och fällande domar och genomföra de återstående rekommendationerna i den 
tredje rapporten från Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco). Parlamentet 
understryker behovet av att effektivt bekämpa människohandeln genom att ställa 
förövarna inför rätta och erbjuda offren skydd och ersättning.

13. Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att stärka 
oberoende och mångsidiga medier som är fria från politisk inblandning, etnisk splittring 
och polarisering. Parlamentet beklagar de politiska påtryckningar och hot som journalister 
alltjämt utsätts för. Parlamentet är oroat över försöken att undergräva oberoendet för 
tillsynsmyndigheten för kommunikation.

14. Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att genomföra lagarna och 
strategierna mot diskriminering. Parlamentet är oroat över den hets, de hot och de 
trakasserier som riktas mot hbt-personer. Parlamentet uppmanar myndigheterna att aktivt 
främja en effektiv integrering av romerna.



RE\925453SV.doc 5/6 PE504.014v02-00

SV

15. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i 
parlamenten och att deras anställningsrättigheter ofta ignoreras. Parlamentet är oroat över 
den höga nivån av våld i hemmet som inte anmäls och ofta inte leder till åtal.

16. Europaparlamentet ser positivt på förslaget till program för offer för våldtäkt, sexuella 
övergrepp och tortyr i krig i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet kräver tillräckliga 
resurser för rehabiliteringen av offer för konfliktrelaterat sexuellt våld på ett systematiskt 
sätt, bland annat ersättning oberoende av deras sociala ställning, läkar- och psykologvård 
samt lämpliga sociala tjänster. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att öka 
allmänhetens medvetenhet om offrens status.

17. Europaparlamentet uppmanar alla behöriga myndigheter att underlätta ett hållbart 
återvändande för flyktingar och internflyktingar genom att garantera att de får tillgång till 
bostad, utbildning, socialt skydd och sysselsättning. Parlamentet uppmanar dem 
eftertryckligen att underlätta denna process genom att även erbjuda alla flyktingar 
ekonomiskt stöd på ett rättvist och lämpligt sätt, däribland kroatiska flyktingar till 
Posavina.

18. Europaparlamentet fördömer starkt alla eventuella försök i Bosnien och Hercegovina eller 
någon annanstans i världen att förmildra eller förneka det folkmord som ägde rum i 
Srebrenica.

Socioekonomiska frågor

19. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna på alla nivåer att upprätthålla 
en sund skattepolitik. Parlamentet är oroat över den informella ekonomins omfattning och 
den höga arbetslösheten, särskilt bland kvinnor och ungdomar. Parlamentet är även oroat 
över de konsekvenser som den svaga rättsstatsprincipen och den fragmentariska ekonomin 
har för den ekonomiska tillväxten och investeringar.

20. Europaparlamentet är oroat över att det inte finns några arrangemang för social dialog på 
nationell nivå och att den sociala dialogen på andra nivåer är rudimentär.

21. Europaparlamentet noterar att det har gjorts vissa framsteg när det gäller att förbättra de 
allmänna utbildningsramarna, men uppmanar ministerrådet att bland annat förbättra 
samordningen av de 13 utbildningsministerierna och utbildningsdepartementet i Brčko-
distriktet och minska fragmenteringen av utbildningssystemet.

22. Europaparlamentet betonar vikten av en allmän förbättring av utbildningssystemet för att 
kunna tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar myndigheterna i 
Bosnien och Hercegovina att ta itu med bristen på yrkesutbildningar för att locka 
utländska direktinvesteringar, se till att ackrediteringen av utbildningsinstitutionerna 
påbörjas, bland annat för att det är nödvändigt för ekonomin, och att de byråer som sysslar 
med erkännande av utbildningsbevis fungerar fullt ut.

23. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla behöriga myndigheter att få ett slut på 
den etniska segregationen bland barn på alla skolor i landet och främja en effektiv 
integrering av i synnerhet romska barn inom utbildning, bland annat genom 
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skolberedskapsprogram. Parlamentet efterlyser rent allmänt mer insatser för att förhindra 
familjeseparationer och mer stödtjänster för utsatta familjer.

24. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att anpassa lagstiftningen till unionsrätten 
när det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
myndigheterna att ta itu med den rättsliga ramen för och finansieringen av kulturella 
institutioner såsom nationalmuseet, nationalbiblioteket och det historiska museet.

25. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Bosnien och Hercegovinas myndigheter att 
införa lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare överträdelser av det viseringsfria 
resesystemet och att på ett effektivt sätt ta itu med de organiserade överträdelserna av 
asylförfaranden i EU:s medlemsstater.

Regionalt samarbete och bilaterala frågor

26. Europaparlamentet berömmer Bosnien och Hercegovina för dess konstruktiva roll i det 
regionala samarbetet och uppmanar landet att arbeta med utstakandet av gränserna till alla 
grannländer.

27. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Bosnien och Hercegovina att intensifiera 
förberedelserna inför Kroatiens anslutning till EU genom att anpassa sin relevanta 
lagstiftning till EU:s lagstiftning samt genom att förbättra eller bygga upp den 
infrastruktur som behövs vid de framtida EU-gränskontrollstationerna med Kroatien.

28. Europaparlamentet upprepar eftertryckligen sitt krav på att Kosovos medborgare ska 
tillåtas inresa i Bosnien och Hercegovina, som är det enda landet i regionen som inte 
släpper in dem. Parlamentet uppmanar därför eftertryckligen Bosnien och Hercegovinas 
myndigheter att i likhet med Serbien och andra länder godta de resehandlingar som 
Kosovos medborgare behöver för att resa in i landet.

°
°      °

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen och regeringarna och parlamenten i Bosnien och 
Hercegovina och dess entiteter.


