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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2021 kertomuksesta
(2021/2245(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja 
Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, 

– ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan 15. helmikuuta 2016 jättämän Euroopan 
unionin jäsenyyttä koskevan hakemuksen,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Liittymisprosessin 
tehostaminen – Uskottavat jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin maille” 
(COM(2020)0057),

– ottaa huomioon neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 19. kesäkuuta 2020 
antamansa suosituksen Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen1,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2019 annetun asiantuntijalausunnon 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä Bosnia ja Hertsegovinassa,

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Komission lausunto Bosnia ja Hertsegovinan 
hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi” (COM(2019)0261) sekä siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Analytical Report” (SWD(2019)0222),

– ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan korkean edustajan 60. raportin ja aiemmat 
raportit YK:n pääsihteerille,

– ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tilanteesta 3. marraskuuta 2021 annetun YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2604 (2021), jolla jatketaan Bosnia ja 
Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUFOR Althea) 
toimeksiantoa marraskuuhun 2022 saakka,

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät Bosnia ja 
Hertsegovinasta ja EUFOR Althea -operaatiosta operaation kolmannen strategisen 
tarkastelun jälkeen,

1 EUVL C 362, 8.9.2021, s. 129.
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– ottaa huomioon 4. marraskuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2021/1923 
Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Bosnia 
ja Hertsegovinan asevoimien valmiuksien kehittämistä2,

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2021 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2021 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2021)0644) sekä siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Bosnia and Herzegovina 2021 Report” 
(SWD(2021)0291),

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä 
vakautus- ja assosiaatioprosessista,

– ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta 
15. syyskuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2021/15293,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Länsi-Balkanin 
talous- ja investointisuunnitelma” (COM(2020)0641),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2021 Brdo pri Kranjussa pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin 
huippukokouksen ja sen julkilausuman,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2021 pidetyn Berliinin prosessin kahdeksannen 
huippukokouksen,

– ottaa huomioon kahdeksannen Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumin päätteeksi 
1. lokakuuta 2021 annetun julkilausuman,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2005 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesusta, etsinnästä, takavarikosta ja menetetyksi 
tuomitsemisesta sekä terrorismin rahoituksesta,

– ottaa huomioon 24. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Ampuma-aseiden 
laittoman kaupan torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2020–2025” 
(COM(2020)0608),

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2021 annetun komission tiedonannon ”Järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosiksi 2021–2025” 
(COM(2021)0170),

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2021 annetun komission tiedonannon ”Ihmiskaupan 
torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosiksi 2021–2025” (COM(2021)0171),

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2021 antamansa päätöslauselman yhteistyöstä 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Länsi-Balkanilla4,

2 EUVL L 391, 5.11.2021, s. 45.
3 EUVL L 330, 20.9.2021, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0506.
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– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselman ulkomaisesta 
sekaantumisesta kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvästä disinformaatiosta5,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Srebrenican 
muistotilaisuudesta6,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman Daytonin 
rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä7,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bosnia ja Hertsegovinasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2022),

A. toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset toivovat euroatlanttista yhdentymistä 
kestävän rauhan, demokratian ja vaurauden turvaamiseksi;

B. toteaa, että EU on Bosnia ja Hertsegovinan suurin kauppa- ja investointikumppani ja 
merkittävin rahoitustuen antaja;

C. toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan edistyminen EU:hun liittymisessä riippuu siitä, 
miten se panee täytäntöön 14 tärkeintä painopistettä, jotka luetellaan komission 
lausunnossa Bosnia ja Hertsegovinan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi, ja 
katsoo, että EU:n tuella olisi puututtava edistymisen hitauteen tältä osin;

D. toteaa, että korkean edustajan toimistolla ja EUFOR Althea -operaatiolla on olennainen 
osa rauhan säilymisessä;

E. toteaa, että kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilla olisi oltava yhtäläiset oikeudet 
ja velvollisuudet koko Bosnia ja Hertsegovinan alueella; toteaa, että maa on sitoutunut 
kansainvälisiin velvoitteisiin, joiden tarkoituksena on lopettaa etniseen taustaan ja 
asuinpaikkaan perustuva järjestelmällinen syrjintä ja varmistaa kansalaisten 
yhdenvertaisuus lain edessä;

F. toteaa, että tuomittujen sotarikollisten ihannointi, etninen erottelu ja syrjintä ovat 
vastoin Eurooppa-hankkeen ydinperiaatteita; katsoo, että on ehdottoman välttämätöntä 
kieltää tosiasiallisesti holokaustin, kansanmurhan, sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan 
tehtyjen rikosten kiistäminen;

Demokraattisten instituutioiden toiminta

1. korostaa, että EU:hun liittymisen tahti määräytyy demokraattisten instituutioiden 
moitteettoman, oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään hallintoon ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen perustuvan toiminnan mukaan;

5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0064.
6 EUVL C 265, 11.8.2017, s. 142.
7 EUVL C 399, 24.11.2017, s. 176.
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2. kehottaa painokkaasti Bosnia ja Hertsegovinaa edistämään 14 tärkeimmän painopisteen 
täytäntöönpanoa palauttamalla oikeuslaitoksen riippumattomuus, vahvistamalla 
oikeusvaltiota, tehostamalla korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, 
turvaamalla tiedotusvälineiden vapaus ja kansalaisyhteiskuntaa tukeva 
toimintaympäristö ja suojelemalla haavoittuvia ryhmiä;

3. toistaa antavansa selkeän tuen Bosnia ja Hertsegovinan EU:hun yhdentymisen kautta 
tapahtuvalle demokraattiselle muutokselle, joka perustuu suvereniteettiin ja alueelliseen 
koskemattomuuteen sekä perustuslaissa vahvistettuihin kaikkien kansalaisten ja 
kansanryhmien yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskeviin periaatteisiin;

4. painottaa, että velvollisuus panna täytäntöön korkean edustajan toimiston päätökset on 
osa Daytonin rauhansopimuksen täytäntöönpanoa;

5. pitää valitettavana, että Bosnia ja Hertsegovinan vaalilain uudistusta koskevat 
neuvottelut ovat umpikujassa ja että tilanteen ratkaisemiseen ei ole poliittista tahtoa; 
kehottaa kaikkia toimijoita tekemään viipymättä tasapainoisen sopimuksen, täyttämään 
demokraattista hallintoa koskevan perustuslaillisen velvollisuuden ja varmistamaan 
vaaliprosessin läpinäkyvyyden ja koskemattomuuden;

6. tuomitsee jyrkästi erityisesti Serbitasavallan johdon piittaamattomuuden 
kansainvälisistä ja kansallisista normeista ja velvoitteista, kaiken vihamielisen retoriikan 
ja hajottavan toiminnan, mukaan lukien instituutioista irrottautuminen, joka horjuttaa 
maan vakautta, heikentää sen asemaa itsenäisenä valtiona vastoin Daytonin 
rauhansopimusta ja vaikeuttaa järjestelmällisesti päätösten tekemistä keskeisistä laeista 
ja uudistuksista; torjuu kaikki yritykset muodostaa puolivaltiollisia instituutioita, jotka 
heikentävät valtion instituutioita, oikeusjärjestystä, oikeuslaitoksen riippumattomuutta 
ja suvereniteettia; vaatii kaikkien valtion instituutioiden täysimittaista, valikoimatonta ja 
ehdotonta palauttamista;

7. vaatii EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä käyttämään kaikkia saatavilla olevia välineitä, 
myös kohdennettuja pakotteita, maan vakautta horjuttavia toimijoita vastaan;

Sovinnonteko

8. korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan liittyminen EU:hun riippuu kestävästä rauhasta 
ja aidosta sovinnonteosta, jotka takaavat maan demokraattisuuden, osallistavuuden ja 
monietnisyyden; kehottaa painokkaasti Bosnia ja Hertsegovinaa jouduttamaan 
sotarikoksia koskevia tehokkaita ja puolueettomia syytetoimia sotarikosten käsittelyä 
koskevan tarkistetun kansallisen strategian mukaisesti; kehottaa kaikkia alueellisia 
poliittisia johtajia perustamaan asiaankuuluvan komission (RECOM);

9. kehottaa viranomaisia tehostamaan kadonneisiin henkilöihin liittyvää yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa, varmistamaan siviiliuhrien perheiden mahdollisuuden saada korvausta ja 
takaamaan pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden turvallinen paluu, 
heidän oikeuksiensa täysimittainen kunnioittaminen ja heidän omaisuutensa 
palauttaminen;

10. suhtautuu myönteisesti Bosnia ja Hertsegovinan rikoslain muutoksiin, joilla kielletään 
sotarikollisten ihannointi ja kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja 
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sotarikosten kiistäminen; pitää valitettavana yrityksiä laiminlyödä tämän päätöksen 
täytäntöönpano; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen historian uudelleenkirjoittamisen ja 
sotarikosten kiistämisen, vähättelyn tai ihannoinnin, mukaan lukien kansainvälisten ja 
kansallisten tuomioistuinten päätösten noudattamatta jättäminen;

Uudistusprosessi

11. kehottaa painokkaasti Bosnia ja Hertsegovinan poliittisia toimijoita edistämään 
tarvittavia uudistuksia maan lähentämiseksi EU:hun; tuomitsee kaikki yritykset 
viivyttää näitä uudistuksia ja toteaa, että viivyttäminen vaarantaa IPA III -välineestä 
myönnettävän EU:n rahoituksen saannin, jonka on perustuttava tiukkoihin ehtoihin ja 
joka riippuu eri viranomaisten yhteistyöstä;

12. korostaa, että on tärkeää järjestää vaalit suunnitellusti tänä vuonna;

13. tukee läpinäkyviä ja osallistavia perustuslaki- ja vaaliuudistuksia, joilla varmistetaan 
kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lisätään vastuuvelvollisuutta 
ja tehdään Bosnia ja Hertsegovinasta täysin toimiva ja osallistava valtio panemalla 
viipymättä täytäntöön toimivaltaisten tuomioistuinten ja kansainvälisten elinten 
päätökset, lausunnot ja suositukset; tukee transatlanttisia toimia, joilla pyritään 
helpottamaan tätä;

14. vaatii soveltamaan virkamieskuntaan ansioihin perustuvia yhtenäisiä, maanlaajuisia 
normeja, jotka mahdollistavat toimivan, epäpoliittisen ja vastuuvelvollisen 
julkishallinnon;

15. korostaa, että sisäistä ja alueellista talouden yhtenäistämistä on tehostettava ja sisäisiä ja 
alueellisia yhteyksiä on parannettava; kehottaa laatimaan maanlaajuisia alakohtaisia 
strategioita, parantamaan strategista suunnittelua, varainhoitoa, seurantaa ja arviointia ja 
luomaan valvonta- ja tarkastusrakenteita;

16. muistuttaa, että on tarpeen hyväksyä kaasua ja sähköä, uusiutuvia energialähteitä, 
energiatehokkuutta ja ilmastoa koskevaa lainsäädäntöä ja tehostaa ympäristön- ja 
luonnonsuojelua;

Oikeusvaltioperiaate

17. vaatii toteuttamaan pikaisesti toimia, joilla puututaan laajalle levinneeseen valikoivaan 
oikeudenkäyttöön, asiattomaan vaikuttamiseen valtiovallan toimiin, nepotismiin, 
ystävyyssuhteiden hyödyntämiseen, laajamittaiseen korruptioon ja rikollisten 
soluttautumiseen; muistuttaa, että Bosnia ja Hertsegovinan oikeuslaitosta on 
uudistettava pikaisesti sen ammattimaisuuden ja lahjomattomuuden parantamiseksi;

18. muistuttaa, että on tarpeen päivittää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa 
koskevia lakeja ja saattaa ne vastaamaan EU:n lainsäädäntöä ja että on perustettava 
varallisuuden takaisinhankinnasta vastaava toimisto;

19. kehottaa painokkaasti Bosnia ja Hertsegovinaa vahvistamaan eturistiriidat ja lobbauksen 
kattavia korruption vastaisia rakenteita ja huolehtimaan niiden riittävästä rahoituksesta;
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20. korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan lainvalvontaviranomaisten yhteistyö on heikkoa 
ja etteivät ne ole tehneet tehokasta yhteistyötä Europolin, Eurojustin ja Euroopan 
syyttäjänviraston kanssa; suhtautuu myönteisesti Europolin ja Eurojustin tukemiin 
kahdenvälisiin toimiin, joilla pyritään hajottamaan ihmissalakuljetusverkostoja;

Perusoikeudet

21. pitää valitettavana, ettei tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta ole edelleenkään 
turvattu; vaatii lopettamaan poliittisen sekaantumisen ja suojelemaan toimittajia 
uhkailulta järjestelmällisten oikeudellisten jatkotoimien avulla;

22. pitää valitettavana viranomaisten kansalaisyhteiskuntaan kohdistamaa uhkailua; 
tuomitsee sananvapauden rajoitusten lisäämisen Serbitasavallassa;

23. kehottaa komissiota kohdentamaan IPA III -välineestä myönnettävän tuen uudelleen 
maan sisäisille demokraattisille voimille, instituutioille ja menettelyille;

24. korostaa, että vähemmistöjen oikeudet ja haavoittuvien väestöryhmien osallisuus on 
turvattava; vaatii laatimaan entistä vahvempia maan laajuisia ihmisoikeusstrategioita ja 
syrjinnänvastaisia strategioita; kehottaa painokkaasti ehkäisemään viharikoksia, 
vihapuhetta ja disinformaatiota sekä sukupuoleen perustuvaa ja seksuaalista väkivaltaa 
ja toteuttamaan niitä koskevia ennakoivia syytteeseenpanoon liittyviä toimia;

25. kehottaa jälleen lopettamaan viipymättä koulutuksessa esiintyvän erottelun ja syrjinnän, 
muun muassa panemalla täytäntöön tuomioistuimen päätökset syrjivän ja laittoman 
”kaksi koulua saman katon alla” -käytännön lopettamiseksi;

26. pitää valitettavana, että viranomaiset eivät ole puuttuneet muuttoliikkeeseen liittyvään 
vakavaan humanitaariseen kriisiin; muistuttaa, että muuttoliike- ja turvapaikka-asioissa 
tarvitaan yhteisvastuuseen perustuvia ratkaisuja, joilla varmistetaan riittävä 
humanitaarinen apu ja asianmukaiset vastaanottovalmiudet koko maassa; on 
tyytyväinen EU:n rahoittaman keskuksen avaamiseen Lipassa;

Ulkopolitiikka ja turvallisuusasiat

27. kehottaa painokkaasti Bosnia ja Hertsegovinaa kääntämään EU:n yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan mukautumisessa tapahtuneen taantuvan kehityksen, erityisesti 
Venäjälle ja Valko-Venäjälle Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi asetettujen 
pakotteiden täytäntöönpanon osalta; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa vahvistamaan 
hyviä naapuruussuhteita;

28. vaatii EU:ta toteuttamaan konkreettisia toimia Länsi-Balkanin ja Bosnia ja 
Hertsegovinan liittämiseksi laajempaan strategiseen ja turvallisuusyhteyteen, myös 
ottaen huomioon Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys, disinformaatio ja maan ja 
alueen vakautta horjuttava vihamielinen sekaantuminen;

29. pitää myönteisenä EU:n rahoittamia toimia, joilla tehostetaan aseiden, 
ampumatarvikkeiden ja räjähteiden hävittämistä ja miinojen raivaamista;
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30. pitää myönteisenä EUFOR Althea -operaation viimeaikaista vahvistamista ja Bosnia ja 
Hertsegovinan asevoimien vahvistamista Euroopan rauhanrahaston tuella;

°

° °

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, neuvostolle ja komissiolle sekä Bosnia ja Hertsegovinan 
presidenttineuvostolle, Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvostolle, Bosnia ja 
Hertsegovinan parlamentille sekä Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja 
Serbitasavallan sekä Brčkon piirikunnan hallituksille ja parlamenteille ja Bosnia ja 
Hertsegovinan kymmenen kantonin hallituksille.
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PERUSTELUT

Bosnia ja Hertsegovina ilmentää sovinnon, rinnakkaiselon ja yhteistyön varaan rakennetun 
Euroopan unionin moninaisuutta. Euroopan parlamentti tukee edelleen Bosnia ja 
Hertsegovinan ja sen kansalaisten pyrkimyksiä demokraattiseen muutokseen ja eurooppalaista 
valintaa.

Esittelijä on määrittänyt kaksi tekijää, jotka ovat tärkeimpänä esteenä Bosnia ja 
Hertsegovinan edistymiselle 14 tärkeimmän painopisteen täyttämisessä ja sen valitsemalle 
tielle kohti EU:hun yhdentymistä: Serbitasavallan johdon ja edustajien – Milorad Dodikin – 
boikotti valtion instituutioita ja päätöksentekoelimiä kohtaan ja irrottautuminen niistä sekä 
Bosnia ja Hertsegovinan federaation vaalilain uudistusta koskevien neuvottelujen ajautuminen 
umpikujaan. Kaikkien Bosnia ja Hertsegovinan poliittisten toimijoiden on sitouduttava 
tekemään yhteistyötä ja rakentamaan maalle kestävää, vaurasta ja rauhallista tulevaisuutta. Jos 
kaikkien valtion instituutioiden valikoimaton ja ehdoton palauttaminen ei onnistu eikä 
vaalilain uudistamisesta saada aikaan tasapainoista sopimusta, se estää edelleen Bosnia ja 
Hertsegovinan sosiaalista, taloudellista ja euroatlanttista edistymistä, haittaa sovinnontekoon 
tähtääviä toimia ja vaikuttaa epäilemättä jännitteiden lisääntymiseen maassa ja alueella, 
erityisesti ottaen huomioon Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys ja siihen liittyvä 
vihamielinen sekaantuminen Länsi-Balkanin asioihin. Euroopan laajempi strateginen ja 
turvallisuustilanne edellyttää vakaata Bosnia ja Hertsegovinaa, joka on suuntautunut kohti 
EU:hun yhdentymistä ja mukautunut ehdottomasti EU:n yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan, mukaan lukien Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetetut pakotteet.

Esittelijä tuomitsee kaikki vakautta horjuttavat toimet, joilla pyritään heikentämään Bosnia ja 
Hertsegovinan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sekä sen instituutioiden 
toimintaa muun muassa oikeudellisissa ja oikeuslaitokseen, verotukseen, turvallisuuteen ja 
omaisuuteen liittyvissä asioissa. Kansanmurhan kiistäminen sekä syrjivä ja kiihtyvä 
separatistinen retoriikka ja toiminta ovat erittäin huolestuttavia ja maan perustuslaillista 
järjestystä uhkaavia. Esittelijä tuomitsee sen vuoksi kaikki yritykset rikkoa tätä järjestystä 
irrottautumalla valtion instituutioista ja boikotoimalla ja estämällä päätöksentekoelinten 
toimintaa, sillä se viivyttää uudistuksia ja vaikeuttaa Bosnia ja Hertsegovinan 
mahdollisuuksia täyttää EU:n liittymisperusteet ja 14 tärkeintä painopistettä. Jos tällainen 
hajottava toiminta jatkuu, EU:n olisi toteutettava rajoitustoimenpiteitä vakautta horjuttavia 
toimijoita vastaan Yhdysvaltojen esimerkin mukaisesti. Bosnia ja Hertsegovinan alueellista 
uudelleenjärjestelyä ei voida tukea.

On olennaisen tärkeää turvata seuraavien kahden kansainvälisen valtuutuksen saaneen 
rauhaanpakottamisvälineen esteetön toiminta, kunnes maan tilanne on kehittynyt niin, että 
kansainvälinen valvonta voidaan lopettaa, ja kunnes ”5+2-ehdot” on täytetty: EUFOR Althea 
-sotilasoperaatio ja siviilialan toimeenpanovaltaa käyttävä korkean edustaja toimisto. 
Esittelijä tunnustaa EUFOR Althea -operaation roolin ja suhtautuu siihen myönteisesti ja pitää 
tärkeänä operaation toimeksiannon uusimista marraskuuhun 2022 saakka.

Bosnia ja Hertsegovina on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kaikkien kansalaisten poliittinen yhdenvertaisuus lopettamalla etniseen taustaan tai 
asuinpaikkaan perustuva järjestelmällinen syrjintä, jolla evätään keskeiset kansalaisoikeudet 
noin 400 000:lta Bosnian kansalaiselta. Esittelijä vaatii toteuttamaan sekä EU:n periaatteiden 
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että kansainvälisten tuomioistuinten ja perustuslakituomioistuimen päätösten mukaisia 
tasapainoisia vaali- ja perustuslakiuudistuksia, joihin sisältyy maan kolmen kansanryhmän ja 
kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus ja jotka mahdollistavat sujuvan ”siirtymän Daytonista 
Brysseliin”. Esittelijä pitää valitettavana, että kaikkien osapuolten toimijoilta puuttuu 
poliittinen tahto taata kiireellistä vaalilakiuudistusta koskevien neuvottelujen saattaminen 
päätökseen onnistuneesti huolimatta EU:n ja Yhdysvaltojen koordinoiduista toimista niiden 
helpottamiseksi. On erittäin tärkeää, että vaali- ja perustuslakiuudistuksilla taataan maan 
moniarvoisuuden kunnioittaminen ja varmistetaan samalla toimiva ja elinvoimainen 
demokratia, jossa kaikki kansalaiset ovat yhdenvertaisia.

Molemmilla uudistuksilla olisi poistettava kaikenlainen vaaliprosessiin liittyvä eriarvoisuus ja 
syrjintä, turvattava vaaliprosessin koskemattomuus, siihen liittyvä vastuuvelvollisuus, 
läpinäkyvyys ja tehokkuus ja luotava edellytykset kilpailuun perustuville vaaleille 
yhdenmukaistamalla puolueiden rekisteröintiä koskevia sääntöjä sekä varmistamalla 
puoluerahoituksen läpinäkyvyys ja vaalilautakuntien riippumattomuus ja valmiudet vaaleja 
koskevien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Uudistuksilla on kitkettävä hallinnollisten 
resurssien systeeminen väärinkäyttö, vaalielinten haavoittuvuus sekä äänten manipulointi ja 
ostaminen.

Vaali- ja perustuslakiuudistukset eivät ole vaihtoehto muille uudistuksille, ja niiden tulee 
kulkea käsi kädessä oikeusvaltioon ja oikeudenkäyttöön liittyvien ja taloudellisten muutosten 
kanssa ja palauttaa näin kansalaisten luottamus maan instituutioihin. Viranomaisten olisi 
asetettava etusijalle perusoikeuksiin, oikeussuojan saatavuuteen ja sovinnontekoon perustuva 
demokratian ja instituutioiden toimivuus komission vuoden 2019 lausunnossa esitettyjen 
14 tärkeimmän painopisteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kysymyksiä koskevan 
asiantuntijalausunnon (Prieben suositukset) puitteissa.

EU jatkaa teknistä ja taloudellista tukeaan, jolla pyritään helpottamaan kansainvälistä 
vuoropuhelua ja kipeästi tarvittavia EU:hun liittyviä uudistuksia kaikkien Bosnia ja 
Hertsegovinan kansalaisten hyväksi. Esittelijä toteaa, että EU:n maalle antamalla tuella on 
olennainen merkitys, ja kehottaa komissiota kohdentamaan paremmin ja ohjaamaan uudelleen 
rahoitusta huomattavien oikeusvaltioon liittyvien ja sosioekonomisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Tämän liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III) myönnettävän, 
Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelman mukaisen tuen tiukkana ehtona on kaikkien 
viranomaisten yhteistyö sekä Daytonin sopimuksen ja Bosnia ja Hertsegovinan 
perustuslaillisen järjestyksen kunnioittaminen parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitä 
mukautetaan, jos Bosnia ja Hertsegovinassa ei edelleenkään tapahdu edistystä keskeisillä 
uudistuksia edellyttävillä aloilla.

Esittelijä muistuttaa, että koulutusuudistus on tärkeä, sillä se luo pohjan vauraalle ja 
osallistavalle moniarvoiselle yhteiskunnalle, jossa ei esiinny minkäänlaista erottelua eikä 
syrjäyttämistä ja jossa toteutuvat poliittiset vapaudet. Tällaisen yhteiskunnan on turvattava 
etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, kuten romanien ja juutalaisten, sekä hlbtiq+-
yhteisön ja haavoittuvien väestöryhmien, esimerkiksi vammaisten henkilöiden, sosiaalinen 
osallisuus ja oikeudet.

Esittelijä kiittää kaikkia edustajia, viranhaltijoita, paikallisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä jatkuvasta rakentavasta yhteistyöstä ja tiedoista, jotka 
syventävät ymmärrystä Bosnia ja Hertsegovinan tilanteesta.


