
SPEECH/10/766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štefan Füle 
 
 

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství 
 
 
 
 

Tisková konference – přístupová 
konference EU-Chorvatsko 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11. přístupová konference na úrovni ministrů s Chorvatskem  
V Bruselu dne 22. prosince 2010 



 2

Jsem šťastný, že mohu v tento vánoční večer říci, že Chorvatsko učinilo velký krok 
vpřed na cestě ke splnění svého evropského cíle. 

Dnešní mezivládní konference uzavírá další tři kapitoly (kapitoly 24 – Spravedlnost, 
svoboda a bezpečnost, 27 – Životní prostředí a 31 – Zahraniční, bezpečnostní a 
obranná politika). 

Pojďme se nyní, na konci roku, znovu podívat na tento pozoruhodný pokrok, 
kterého se doposud podařilo dosáhnout. Rok 2010 byl pro Chorvatsko vskutku 
strhující.  

Jak jsme již zdůraznili v letošním balíčku rozšíření, Chorvatsku se podařilo 
dosáhnout pokroku ve všech oblastech. 

Tato země úspěšně uzavřela 11 kapitol, tudíž má celkem 28 předběžně uzavřených 
kapitol (z 35 kapitol, které tvoří acquis communautaire). Chorvatsko rovněž učinilo 
významný pokrok ve všech dalších šesti otevřených kapitolách, což je dobrý základ 
pro uzavření více kapitol v nadcházejících měsících. 

Dokazuje to odhodlání chorvatských orgánů při provádění reforem. Rád bych využil 
této příležitosti a udělil chorvatské vládě za její odhodlání k reformnímu procesu 
pochvalu. Nejedná se o jednoduchý proces, ale jen díky němu je možné stát se 
členem evropské rodiny.  

Abych se vyjádřit jasně, cílem není jen otevírání a zavírání kapitol. Není to pouze 
byrokratický proces, ale konkrétní zlepšení života lidí. 

Pokud se podíváme na kapitolu „Spravedlnost, svoboda a bezpečnost“, vidíme, že 
tvoří samotné jádro dnešní Evropské unie. Kroky, které Chorvatsko podniklo pro 
posílení soudní spolupráce s členskými státy EU, usnadní prosazování rozhodnutí 
Soudního dvora, a tudíž bude zajištěna lepší ochrana práv občanů. To je základní 
princip právního státu, na kterém je EU založena.  

Rovněž zlepšení policejní spolupráce s policejními sbory z členských států EU, ze 
sousedních zemí a s Europolem znamená účinnější boj proti organizované trestné 
činnosti. A to přispěje k tomu, aby se Chorvatsko stalo bezpečnější zemí pro život. 

Pokud jde o kapitolu o „životním prostředí“, je to názorný příklad dobře známé 
skutečnosti, že rozšíření je ve společném zájmu Unie a zemí usilujících o 
přistoupení. Boj proti změně klimatu, snižování znečištění ovzduší a vody – ve 
všech těchto oblastech budou obyvatelé Chorvatska těžit z lepšího životního 
prostředí.  

Ale také EU bude mít užitek ze závazku Chorvatska vypořádat se s problémy 
týkajícími se životního prostředí. Tak například Dunaj: výsledkem opatření, která 
Chorvatsko přijalo v oblasti čištění odpadních vod, bude čistější a možná dokonce 
„modřejší“ Dunaj pro všechny.  

Rád bych znovu zdůraznil, že jsme dospěli do závěrečné fáze jednání. Nicméně v 
této fázi stojí před Chorvatskem důležité výzvy – kapitoly, které zbývá uzavřít, 
nejsou „snadné kapitoly“. Každá kapitola uvedená v této tabulce – od zemědělství 
přes rybolov až po regionální politiku – vyžaduje, aby vláda přijala cílená opatření a 
učinila obtížná rozhodnutí.  

Jsou to především reformy v oblasti soudnictví a veřejné správy, nezbytnost boje 
proti korupci na všech úrovních, restrukturalizace loděnic, které budou určovat, jak 
rychle bude tato poslední etapa uzavřena.  

Chorvatsko musí splnit všechna kritéria a dosáhnout přesvědčivých výsledků, 
kterými prokáže, že jeho reformy jsou důvěryhodné a udržitelné ve všech oblastech. 

Jsem přesvědčen, že dobré výsledky dosažené v roce 2010 budou pro chorvatské 
orgány potřebným podnětem k vyvinutí mimořádného úsilí, které je nezbytné k 
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dokončení jednání. Blahopřeji Vám k vynikající práci, kterou jste až dosud odvedli. 
Veselé Vánoce! Vy si to zasloužíte!  
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