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Θα αποτελέσει η Κροατία το 28ο μέλος της Ε.Ε.; 

 

της Σύλβιας Ράντου 

M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ. 

 

 

Η Κροατία, η οποία έγινε ανεξάρτητο κράτος μετά τη διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας το 1991, αποτελεί σήμερα μία από τις δύο χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων1 που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ2.  

 

Η προσπάθεια της ΕΕ για αποκατάσταση της σταθερότητας, για διασφάλιση της 

ειρήνης και της ευημερίας καθώς και για μεγαλύτερη προσέγγιση των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οδήγησε από την Περιφερειακή Προσέγγιση της ΕΕ για τα 

Δυτικά Βαλκάνια το 19973, στην υιοθέτηση ενός σχεδίου Διαδικασίας Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης (ΔΣΣ), το οποίο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 19994. 

Το σχέδιο αυτό αποτελεί ιστορικό σημείο καμπής, καθώς για πρώτη φορά η Ένωση 

θέτει στο προσκήνιο την προοπτική ένταξης των χωρών αυτών. Στόχος της 

Επιτροπής ήταν η ΔΣΣ να αποτελέσει το πολιτικό πλαίσιο της Ένωσης για τις χώρες 

των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους προς την τελική προσχώρηση5. Το 2000, 

                                                 
1 Το έτερο κράτος είναι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
2 Europa - Υποψήφιες Χώρες: Κροατία. 
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Western Balkan countries on the road to the European Union. 
4 Ό.π. 
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Συγκεκριμένα, «[η] ΔΣΣ 
επιδιώκει τρεις στόχους, δηλαδή τη σταθεροποίηση και την ταχεία μετάβαση σε οικονομία 
αγοράς, την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και την προοπτική της προσχώρησης 
στην ΕΕ. Βοηθά τις χώρες της περιοχής να ενισχύσουν την ικανότητά τους να υιοθετήσουν 
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στη Σύνοδο Κορυφής στη Φέιρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι όλες οι χώρες 

των Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν εν δυνάμει υποψήφια κράτη μέλη της Ένωσης6. 

Αργότερα, στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεμπ, που διεξήχθη μεταξύ της ΕΕ και των 

χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, τέθηκαν τα μέσα λειτουργίας της ΔΣΣ7. 

 

Στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003 παρουσιάστηκαν μια σειρά μέσων, 

μεταξύ των οποίων και οι Ευρωπαϊκές Εταιρικές Σχέσεις8, προκειμένου να ενισχυθεί η 

διαδικασία μεταρρύθμισης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το 2005 τέθηκε 

τελικά σε ισχύ η ΔΣΣ. 

 

Όσον αφορά στην Κροατία, επέδειξε θετική στάση από τη στιγμή της υπογραφής της 

ΔΣΣ. Ήδη από το 2000, όπου και άλλαξε η ηγεσία της χώρας, παρατηρήθηκαν 

προσπάθειες αφενός εδραίωσης μιας αποτελεσματικής δημοκρατίας και βελτίωσης 

των συνθηκών σε όλους τους τομείς στο εσωτερικό της χώρας, αφετέρου βελτίωσης 

των σχέσεων μεταξύ Κροατίας - Ένωσης9. 

 

Το Φεβρουάριο του 2003 η Κροατία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης. Σύμφωνα με την 

έκθεση προόδου της Επιτροπής, η χώρα κατέβαλλε προσπάθειες προκειμένου να 

εναρμονίσει τη νομοθεσία της με το κοινοτικό κεκτημένο και να υλοποιήσει την 

πλειοψηφία των προτεραιοτήτων που είχαν προσδιοριστεί στην έκθεση της ΔΣΣ. 

Ωστόσο σε αρκετούς τομείς πολιτικής μεγάλος ήταν ο αριθμός των στόχων που 

παρέμεναν ανολοκλήρωτοι. Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η στάση της κυβέρνησης 

στο θέμα της συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔπΓ) κρίθηκε από την Ένωση ως «χλιαρή»10. Το Δεκέμβριο του 

                                                                                                                                            
και να εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου και του κοινοτικού 
κεκτημένου, καθώς και τα διεθνή πρότυπα». 
6 Έγγραφο SN 200/00, «Συμπεράσματα της Προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα 
Μαρία Ντα Φέιρα 19 και 20 Ιουνίου 2000».  
7 European Commission - Zagreb Summit 24 November 2000 Final Declaration. 
8 Έγγραφο 10369/03, «2518η σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 
Σχέσεων – Εξωτερικές Σχέσεις», Λουξεμβούργο, 16/06/2003, σελ. 11, Παράρτημα Α: «Το 
θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια».   
9 COM(2002)163, Πρώτη Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», 03/04/2002. 
10 COM(2003)139, Συγκεκριμένα στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι «[η] 
κυβέρνηση εξακολουθεί να τηρεί χλιαρή στάση στο θέμα της συνεργασίας με το ΔΠΔΓ. Στην 
πράξη, επιτεύχθηκε περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τη διαδικασία επιστροφής των 
προσφύγων και την ουσιαστική ένταξη της σερβικής μειονότητας. Παρά τη χάραξη 
στρατηγικής, η συνεχιζόμενη αδυναμία του δικαστικού σώματος εξακολουθεί να αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα και οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στον τομέα αυτό. Πρέπει να 
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2004, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε την 17η Μαρτίου ως ημέρα έναρξης των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων, έθεσε ως όρο την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές 

Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔπΓ)11. 

 

Μετά την αξιολόγηση της Γενικής Εισαγγελέως του ΔΠΔπΓ το 2005, η οποία έκρινε 

ότι η Κροατία συνεργάζεται πλέον πλήρως με το ΔΠΔπΓ, ξεκίνησε το στάδιο 

«αναλυτικής εξέτασης» των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, το οποίο και 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2006. Το Φεβρουάριο 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε τη 

νέα εταιρική σχέση προσχώρησης.  

 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου12, η Κροατία μέχρι σήμερα έχει 

σημειώσει πρόοδο στους περισσότερους τομείς πολιτικής, αρκετά όμως είναι τα 

προβλήματα που παραμένουν ενώ πολλές είναι και οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 

επιτευχθούν προκειμένου η χώρα να προσχωρήσει στην Ένωση. 

 

Όσον αφορά στα πολιτικά κριτήρια, η Επιτροπή έκρινε ότι η Κροατία συνεχίζει τις 

προσπάθειες για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η γραφειοκρατία στο 

δημόσιο τομέα, η πολιτικοποίηση και οι συγκρούσεις συμφερόντων καθώς και η 

ύπαρξη διαφθοράς σε πολλούς τομείς συνεχίζουν να αποτελούν ανασταλτικούς 

παράγοντες στην πρόοδο της χώρας13.  

 

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην έκθεσή της, η παγκόσμια οικονομική και 

νομισματική κρίση επηρέασε και την οικονομία της Κροατίας, η οποία έπεσε σε ύφεση 

το πρώτο τετράμηνο του 2009 και μέχρι τα μέσα του 2010 δεν είχαν παρατηρηθεί 

σημάδια ανάκαμψης. 

 

Σ’ ό,τι αφορά στα οικονομικά κριτήρια, η Ένωση σημειώνει ότι η Κροατία είναι μια 

λειτουργική οικονομία της αγοράς. Επισημαίνει ότι η χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει ανταγωνιστικές πιέσεις καθώς και τις δυνάμεις της αγοράς στα 

πλαίσια της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει το μεταρρυθμιστικό 

                                                                                                                                            
ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος», 26/03/2004, 
σελ. 33. 
11 Europa – Κροατία-παρουσίαση της χώρας: Πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ. 
12 COM(2010)660, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, με θέμα: «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2010-2011», 09/11/2010. 
13 Ό.π., Παράρτημα 2, σελ. 36 επ.. 
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πρόγραμμα με αποφασιστικότητα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οργανωτικές 

αδυναμίες.  

 

Ο βαθμός εναρμόνισης της χώρας με τους κανόνες της ΕΕ στους περισσότερους 

τομείς κρίνεται καλός. Παράλληλα η χώρα συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε να 

ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ένωση. Ενδεικτικά στους τομείς της 

ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, 

της φορολογίας, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας αλλά και 

της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας ο βαθμός εναρμόνισης με το 

κοινοτικό κεκτημένο κρίνεται από την Ένωση ως πολύ υψηλός. Αντίθετα, στον τομέα 

της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, του εταιρικού δικαίου και της επιστήμης και 

έρευνας, παρατηρείται μικρή πρόοδος και κρίνεται αναγκαία η συνέχιση των 

προσπαθειών προκειμένου επιτευχθεί η αναγκαία εναρμόνιση με το κοινοτικό 

κεκτημένο.  

 

Ειδική αναφορά κάνει η Επιτροπή στο κεφάλαιο του δικαστικού σώματος και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, στις 2 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή 

παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να επιτευχθούν σε 

αυτό το κεφάλαιο. Προϋπόθεση για να κλείσει το κεφάλαιο και να διασφαλισθεί η 

αξιοπιστία της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενσωμάτωσης, είναι να ικανοποιηθούν 

ορισμένα κριτήρια σε εξής θέματα: 1) στο δικαστικό σώμα, 2) στην καταπολέμηση 

της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, 3) στα θεμελιώδη δικαιώματα και 

4) στη συνεργασία με το ΔΠΔπΓ14.   

 

Όσον αφορά στο δικαστικό σώμα, η λειτουργία του Κρατικού Δικαστικού Συμβουλίου 

και του Κρατικού Εισαγγελικού Συμβουλίου, τα οποία συστάθηκαν πρόσφατα 

προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, δεν έχει αποδείξει 

ακόμα κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τις νέες μεταβατικές διατάξεις 

για την πρόσληψη των δικαστών και των εισαγγελέων. Παράλληλα, καθίσταται η 

ανάγκη για περαιτέρω μείωση του συνόλου των ανεκτέλεστων αποφάσεων, καθώς ο 

αριθμός τους παραμένει υψηλός. Ιδιαίτερα δικαστήρια όπως αυτά του Ζάγκρεμπ και 

του Σπλιτ, συνεχίζουν να είναι αντιμέτωπα με καθυστερήσεις σημαντικών 

                                                 
14 COM(2011)110, Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο «Σχετικά με μεταρρυθμίσεις στην Κροατία όσον αφορά το Δικαστικό Σώμα και τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα (Κεφάλαιο 23 των Διαπραγματεύσεων)», 02/03/2011, σελ. 2. 
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υποθέσεων. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή της στρατηγικής που υιοθέτησε 

πρόσφατα η Κροατία με στόχο να διασφαλίσει τη σωστή έρευνα και δίωξη των 

εγκλημάτων πολέμου15.  

 

Σχετικά με το θέμα της διαφθοράς, παρατηρείται ενίσχυσή της επιχειρησιακής 

ικανότητας της υπηρεσίας για την καταστολή της διαφθοράς και του οργανωμένου 

εγκλήματος. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό σημαντικών υποθέσεων 

διαφθοράς δεν έχει επιλυθεί ακόμα δικαστικά. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Κροατία 

πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της προκειμένου να αποδείξει ότι είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά έναν επαρκή αριθμό υποθέσεων, που αφορούν κυρίως 

διαφθορά υψηλού βαθμού σε τοπικό επίπεδο, ακολουθώντας τα απαραίτητα 

διαδικαστικά στάδια16. 

 

Σε ότι αφορά τη συνεργασία με το ΔΠΔπΓ, αυτή παραμένει προϋπόθεση για την 

πρόοδο της χώρας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.  

 

Με την έκθεση αυτή εγείρονται αμφιβολίες κατά πόσο η Κροατία θα είναι σε θέση να 

ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο. Ο Επίτροπος για τη διεύρυνση δήλωσε 

ότι «ευελπιστεί πως με αυτήν την έκθεση η κυβέρνηση και η κοινωνία της Κροατίας 

στο σύνολο θα διπλασιάσουν τις προσπάθειες γι’ αυτήν τη ζωτικής σημασίας 

περιοχή»17.  

 

 

                                                 
15 Ό.π., σ.σ. 3-4. 
16 Ό.π., σ.σ. 4-5. 
17 Euractiv, Commission issues challenging to-do list for Croatia, 07/03/2011. 


