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Szilágyi Imre                                  Horvátország és az Európai Unió

Az út kezdete

Horvátország már az 1980-as évek végén, még Jugoszlávia részeként megkezdte a 
felkészülést az európai integrációs folyamatokra. Bár akkor még volt remény arra, 
hogy az egész Jugoszlávia csatlakozzon a majdan létrejövő Európai Unióhoz, a 

horvát végrehajtó tanács (a kormány) már 1989 nyarán, tehát még a szabad választások 
előtt létrehozott egy bizottságot, amelynek az európai integrációs folyamatok érdekében 
kifejtett aktivitás koordinációja volt a feladata. Az 1990 tavaszán megalakult új kormány 
csak 1991 elején hozott létre egy ennek megfelelő szervezetet.1

Abban az időben a horvát értelmiségiek úgy vélték, az ország adottságai normális 
(tehát nem háborús) körülmények között biztosítják a sikeres gazdasági fejlődést, sőt eb-
ben a tekintetben Horvátország meg is előzi a többi volt kommunista országot. Gazdasági 
és ideológiai megfontolásokból szorgalmazták, hogy Horvátország törekedjen a társult 
tagság mielőbbi elérésére.2 Bár 1991 novemberében az Európai Közösség gazdasági 
szankciókat rendelt el Jugoszláviával szemben, Horvátország mint az egykori Jugoszlávia 
„kooperatív köztársaságainak” egyike, 1992. december 31-étől lehetőséget kapott arra, hogy 
meghatározott kereteken belül továbbra is exportálhassa áruit az Európai Unió országaiba.3

Az ország fejlődése azonban, ennek ellenére, több szempontból is ellentmondásba ke-
rült a horvát értelmiségiek gyors integrálódási reményével. Először is azért, mert az 1991 
nyarán kirobbant háború miatt Zágráb még évekig nem tudta ellenőrizni Horvátország 
jelentős, szerbek által megszállt területeit. Másodszor azért, mert Horvátország beleavatko-
zott a Bosznia-Hercegovinában folyó háborúba. Harmadszor azért, mert Horvátországban 
egyre érzékelhetőbbé váltak az antidemokratikus jelenségek. Volt, aki arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) egyes körei a 
hatalom erőteljes koncentrációjára törekszenek, s az országban tapasztalható politikai 
módszerek miatt Horvátország elszigetelődött Európától.4 Az Európa Tanács, illetve az 
EU pedig erősen kritizálta a HDZ-nak e két dologban játszott szerepét. Így azután, míg a 
visegrádi csoport tagjai, s később Szlovénia aláírták az európai megállapodást, a horvát 
elemzők kénytelenek voltak megállapítani, hogy azok az államok, amelyeknek ez ak-
kor nem sikerült, egyre nehezebben tudnak majd az Unióhoz csatlakozni.5 A lemaradás 
az évtized folyamán nem csökkent, hiszen – amint arra a horvát politológusok rámutat-
tak – Horvátországban autoriter rendszer alakult ki, s ennek következtében elmaradt a 

1 Mario Nobilo – Višnja Samardžija: „Hrvatska i zapadnoeuropske integracije”. Razvoj, Vol. 7. No. 4. 
(1990). 329–337. o.

2 Vlatko Mileta: „Croatia’s International Economic Position after Recognition”. Croatian Political 
Science Review, No. 1. (1992). 55., 58. o.

3 „Council Regulation No. 3953/92 of 21 December 1992 concerning the arrangements applicable to im-
port into the Community of products originating in the Republics of Bosnia-Hercegovina, Croatia and 
Slovenia and the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia, O. J. L 406”. http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:406:FULL:EN:PDF, 1992. december 31. 1. o.

4 Miko Tripalo – Darko Hudelist: „Bespuća hrvatske politike”. Erasmus, No. 3. (1993). 16–24. o.
5 Damir Grubiša: „Nove evropske demokracije i Evropska unija nakon Maastrichta”. Politička misao, 

No. 1. (1994). 16–25. o.
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demokrácia konszolidációja.6 Mindezek következtében, ebben az időszakban rendkívül 
ellentmondásosan alakult Horvátország és az Európa Tanács, illetve Horvátország és az 
Európai Unió viszonya. Az újra meg újra meginduló integrációs folyamat újból és újból 
elakadt.

A szakértők, akárcsak az Európa Tanács esetében, az Európai Unióval kapcsolatban is 
úgy látták, hogy abban Horvátország – amelyet egyértelműen Európához tartozónak tekin-
tettek – még hosszú ideig nem nyeri el a teljes jogú tagságot. Ezért azt szorgalmazták, hogy 
a cél érdekében az ország hajtson végre alapvető és tényleges reformokat.7

A daytoni megállapodás aláírása erőteljesen megváltoztatta az EU-nak a régióval 
kapcsolatos magatartását. Horvátország szempontjából az azóta eltelt időszak három jól 
elkülöníthető szakaszra osztható.

1996 elejétől 1999 végéig:
A béke megszilárdításA, Az integráció kezdetei

Az első szakasz 1996. február 26-ával kezdődik, amikor is az Európai Tanács 
elfogadta a délkelet-európai országokra vonatkozó Regionális Megközelítés 
(Regional Approach) elnevezésű programot.8 A program – amely több alkalom-

mal is hivatkozik az 1995. december 13-án elfogadott royaumonti nyilatkozatra – a béke 
tartóssá válását és a regionális stabilitás megteremtését tűzte ki célul, s a régió jövője ér-
dekében a volt Jugoszlávia országainak egymás közötti együttműködésének elősegítésére, 
a jószomszédi viszony kialakítására törekedett. Az elképzelések a régió azon országaira 
vonatkoztak, amelyekkel kapcsolatban az Európai Közösség nem fogadott el a társulási 
szerződés megkötésére vonatkozó irányelveket. Ez azt jelentette, hogy a program nem vo-
natkozott Szlovéniára, ugyanakkor egyértelműen érvényes volt Horvátországra. Zágráb 
viszont sérelmezte, hogy az országot az általa fejletlennek és problémákkal terhesnek 
tartott régió részének tekintik, sőt attól tartottak, hogy e mögött az egykori délszláv ál-
lam újjáélesztésének kísérlete húzódik meg. A program, amely a régióra mint egészre 
tekintett, csak a problémás vagy az előremutató ügyekkel kapcsolatban nevezett meg 
egyes országokat. A legfontosabb feladatnak a menekültek ügyének rendezését és a hágai 
Nemzetközi Törvényszékkel (ICTY) való – a békeszerződésekben rögzített – együttmű-
ködés „teljes és feltétel nélküli” megvalósítását tekintette.

6 Goran Čular: „Political Development in Croatia 1990–2000: Fast Transition – Postponed Consolidation”; 
Dragan Lalović: „Crisis of the Croatian Second Republic (1990–1999): Transition to Totalitarianism 
or to Democracy?”. Politička misao – Croatian Political Science Review, No. 5. (2000). 30–60. o.

7 Zvonimir Baletić: „Europski federalizam i Hrvatska”. In: Europska Unija. Gospodarsko i političko 
okruženje Hrvatske (szerk. Višnja Samardžija). Zagreb: IRMO, 1994. 17–26. o.

8 „Conclusions of the General Affairs Council of 26 February 1996”. Consilium, http://www.consilium.
europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/028a0001.htm, 2010. szeptember 12.
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Az Európai Bizottság szolgálatai által 1997. október 3-án készített jelentés9 az Európai 
Tanács 1997. április 29-én összeállított feltételeire hivatkozva10 értékelte a Regionális 
Megközelítés célkitűzéseinek teljesítését. A jelentés bevezetője szerint: „A Tanács meg-
határozta azokat a politikai és gazdasági feltételeket, amelyeket a nevezett országoknak 
teljesíteniük kell annak érdekében, hogy annak bázisán a kereskedelem, a pénzügyi 
segítség, a gazdasági együttműködés és a szerződéses viszonyok területén a kétoldalú vi-
szonyok fejlődése irányába mutató, koherens és transzparens politika jöhessen létre.” Ez a 
jelentés az első azok sorában, amelyek majd az említett feltételek teljesítését ellenőrzik. 
A dokumentum némileg a koppenhágai kritériumokra emlékeztető feltételek teljesítésé-
nek ellenőrzését sorolja fel: demokratikus alapelvek; emberi jogok és a jog uralma; a 
kisebbségek tisztelete és védelme; piacgazdasági reformok; regionális együttműködés; a 
daytoni és az erdődi megállapodás kötelezettségeinek teljesítése.

A jelentés Horvátországra vonatkozó része elismerte ugyan az 1990-ben elfogadott 
és 1992-ben módosított horvát alkotmány demokratikus jellegét, a kialakult helyzetet 
azonban számos okból (a demokratikus jogok gyakorlásának korlátozása, hiányosságok 
a szólás- és médiaszabadság, az egyesülési- és tulajdonjog területén) erősen kritizálta, 
és problémásnak ítélte meg az olasz és a szerb kisebbséggel szemben gyakorolt politikát 
is. A gazdaság területén viszont a jelentős háborús károk ellenére is dicséretes fejlődést 
tapasztalt: „Horvátország tranzíciója a piacgazdaság irányába, valamint makroökonómiai 
teljesítménye összehasonlítható a lengyelországi és magyarországi úttörő jellegű stabili-
zációs programokkal.” A nagyvállalatok privatizációjával kapcsolatos politikát a jelentés 
ugyan küzdelmesnek ítélte meg, de egészében véve a gazdasági fejlődés első lépéseit hite-
lesnek minősítette. Elégtelennek tekintette viszont az ICTY-vel való együttműködést.

Az Európai Bizottság ezután 2000-ig évente adott ki (Conditionality Reportnak 
nevezett) értékelő jelentéseket (összesen ötöt),11 s az első három meglehetősen kritikus 
volt Horvátországgal szemben. Az 1999 májusában megjelent negyedik jelentés után, az 
Általános Ügyek Tanácsa 1999. júniusi ülésén úgy értékelték, hogy a kormányzat és az 
ellenzék között kicsit javult ugyan a viszony, de a demokrácia, az emberi jogok kérdésé-
ben, különös tekintettel a hatalmi ágak szétválasztására, a bíróság függetlenségére és a 
kisebbségek visszatérésére, a haladás nem kielégítő.12

Az EU 1999. május 26-án útjára indította a stabilizációs és társulási folyamatot (SAP), 
amelynek – az integrációs folyamatban már előrehaladt Szlovéniát leszámítva – az egykori 
Jugoszlávia tagköztársaságai (tehát Horvátország is), valamint Albánia voltak a részesei. 

  9 „Commission Services Report”. European Commission, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_
documents/9710_report_a_en.pdf, 1997. október 3.

10 Az EU Bizottság bővítéssel foglalkozó oldalain található dokumentumok között (lásd: „Stabilisation 
and Association Process – Background Documents”. European Commission, http://ec.europa.eu/
enlargement/press_corner/key-documents/sap_en.htm) egy olyan van, amelyik ezen a napon ke-
letkezett („Conclusions of the General Affairs Council of 29 April 1997”. Consilium, http://www.
consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/028a0057.htm). Ebben valóban szó 
van a volt jugoszláv köztársaságokról, de az említett feltételrendszer nem található meg. Letöltés 
ideje: 2011. július 13.

11 „Stabilisation and Association Process”.
12 „Conclusions of the General Affairs Council of 21/22 June 1999”. Consilium, http://www.consilium.

europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/09008.EN9.htm, 1999. június 22.
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A cél az volt, hogy szorosabb kapcsolatot hozzanak létre az említett országok és az EU 
között, ezúttal már úgy, hogy a korábbinál jobban figyelembe veszik az egyes országok 
sajátosságait. Ennek megvalósítására új típusú szerződéseket dolgoztak ki: a stabilizá-
ciós és társulási megállapodásokat (Stabilisation and Association Agreement, rövidítve 
SAA).

Az 1990-es évtizedről elmondhatjuk, hogy az ország vezetői szavakban ugyan szám-
talanszor kiálltak az euroatlanti csatlakozás mellett, bizonyos kijelentéseik és valós 
politikai cselekedeteik (mindenekelőtt az EU politikai jellegű követeléseinek nem tel-
jesítése) azonban ezzel ellentétesen hatottak. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
egynémely (mindenekelőtt szakértői) területen volt bizonyos előrehaladás is. Először is 
néhány intézet tevékenységét kell megemlíteni. Az NGO-ként működő Europski pokret 
Hrvatske (Horvát Európa Mozgalom), az Europski dom (Európa Ház) és főleg az IRMO 
(Institut za razvoj i međunarodne odnose), 1996 óta IMO néven szakmai rendezvényekkel 
és számos kiadvánnyal segítette az uniós információk terjesztését és az integrációval kap-
csolatos kritikai szellemiségű gondolkodást. Az EU zágrábi különleges képviselője (Per 
Vinther) és Horvátország Brüsszelbe, az Európai Unióhoz akkreditált nagykövete (báró 
Janko Vranyczany-Dobrinović) ugyancsak az integráció érdekében tevékenykedett.

1998 áprilisában, a köztársasági elnök kezdeményezésére létrehozták a horvát kor-
mány Európai Integrációs Hivatalát (Ured za europske integracije). A hivatal feladata 
egyrészt az volt, hogy érzékeltesse a kormány azon törekvését, hogy az ország mielőbb 
bekapcsolódjon az integrációs folyamatokba, másrészt az, hogy az államigazgatást és a 
nyilvánosságot tájékoztassák az integrációval kapcsolatos tudnivalókról. Ez utóbbi ér-
dekében – egyebek között – 1998-ban útjára indították az Europa Biltent, amely 2002 
elejéig jelent meg.13 Harmadik és talán legfőbb célkitűzése az volt, hogy összehangolja 
a kormány és az államigazgatási szervek integrációs tevékenységét. „A hivatal minden 
adminisztratív és szakmai segítséget megad annak a két kormányszervnek, amelynek 
kötelessége, hogy meghozza és végrehajtsa a Horvát Köztársaság és az EU kapcsola-
tával összefüggő döntéseket.”14 Az említett két szerv a Minisztertanács és az Európai 
Integráció Koordinációs Tanácsa. A hivatalt Ljerka Mintas Hodak, a kormány alelnö-
ke vezette, miniszteri rangban. A hivatal, egyéb munkája mellett, 1999 szeptemberére 
rendkívül részletes összefoglalót készített arról, hogy miképpen áll az integráció ügye 
a politika, a gazdaság és a jogharmonizáció terén.15 Ez a kiadvány azt mutatja, hogy a 
kormányzat technikailag sok mindent előkészített a csatlakozás érdekében (részben ez is 
magyarázza, hogy miért tudott a következő kormányzat viszonylag gyorsan eredménye-
ket elérni), s a továbblépéshez már csak a politikai feltételek hiányoztak.

13 A 2000-től 2002-ig kiadott anyag elérhetősége: „Bilten Europa Arhiva”. Republika Hrvatska 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, http://www.mvep.hr/ei/default.asp?ru=179&sid=&akcija=
&jezik=1.

14 Ureda za europske integracije Vlade RH: Europa Bilten, (1998. október/november). 1.o.
15 Plan integracijskih aktivnosti Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske. Zagreb: Ured za 

europske integracije, 1999.
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2000-től 2005-ig: a tagjelölt státusz felé vezető út

Az áttörést a 2000. év hozta meg. Horvátországban az év elején parlamenti és el-
nökválasztás volt, aminek eredményeképpen a parlamentben az addigi ellenzék 
jutott hatalomra, s az 1999 végén elhunyt addigi köztársasági elnök helyét ugyan-

csak egy korábbi ellenzéki politikus foglalta el. Az új kormány a programjában alapvető 
politikai, törvénykezési és gazdasági változásokat ígért. Célul tűzte ki a teljes jogú tagság 
mielőbbi elérését. „Annak érdekében, hogy ez a cél megvalósulhasson, minden szinten 
felgyorsítjuk a politikai és a szakmai párbeszédet, ezért teljesítjük a gazdaság, a demok-
rácia és a civil társadalom, valamint a regionális stabilitás és együttműködés területén 
meglévő számos feladatot és feltételt.”16 Az Európai Integrációs Hivatalból 2001. janu-
ár végén létrehozták az Európai Integráció Minisztériumát. A minisztériumot 2003-ban 
átszervezték, majd 2005 januárjában összevonták a Külügyminisztériummal, s az új in-
tézmény neve Kül- és Európai Ügyek Minisztériuma lett.

Az EU már a parlamenti választások után, még a kormány megalakulása előtt elé-
gedettségét fejezte ki a horvátországi változások miatt, és a Tanács bejelentette, hogy 
rendkívüli gyorsasággal létrehozzák az EU–Horvátország konzultatív munkacsoportot 
annak érdekében, hogy a stabilizációs és társulási folyamat keretén belül megteremtsék 
a jövőbeni szerződéses viszony alapját. A Tanács egyebek között leszögezte: „A Tanács 
kifejezi azt a reményét, hogy a jelenlegi horvátországi fejlemények olyan példát adnak, 
amit rövid időn belül az egész régióban követni fognak majd …”17

A két fél ezután rohamléptekkel haladt előre. Az EU 2000. február 9-i keltezésű, 
ötödik Conditionality Reportja18 már nem a Regionális Megközelítés, hanem az SAA ke-
retébe helyezte értékelését. Ebben elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy 1999 májusától a 
politikai elit képes volt olyan megállapodásra jutni, amelynek következtében a választáso-
kat szabadnak és tisztességesnek lehet tekinteni. Jelezte, hogy a demokratikus átalakulás 
terén még sok a teendő, de egyúttal leszögezte: „Úgy tűnik, hogy az új vezetés elköte-
lezte magát amellett, hogy alapvető változásokat hajtson végre a demokratikus hiányok 
felszámolása terén, ami megteremti majd az Európai Unióval való szorosabb kapcsolatok 
feltételeit.” A dokumentum elégtelennek tekintette a piacgazdaság területén elért eredmé-
nyeket, s továbbra is fontosnak nevezte az ICTY-vel történő együttműködés javítását.

2000. február 15-én megalakították az említett konzultatív munkacsoportot. 2000. 
május 10-én az EU létrehozta a CARDS programot, amely pénzügyi és technikai támo-
gatást nyújtott a régió országainak. Horvátország ezután még számos formában kapott 
pénzügyi támogatást az EU-tól.19 2000. május 24-én az Európai Bizottság elfogadta a 

16 „Program rada vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2000–2004. godine”. Vlada Republike Hrvatske, 
http://www.vlada.hr/Download//2002/12/13/program-vlade.html. Letöltés ideje: 2003. november 27.

17 „Statement by the European Union on Croatia”. CVCE, http://www.cvce.eu/. 2000. január 24.
18 „Commission Staff Working Paper. EU Stabilisation and Association process for countries of South-

Eastern Europe”. European Commission, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/
accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/000209_sec_168_en.pdf, 2011. november 12.

19 „Croatia – Financial Assistance”. European Commission, http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-
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megvalósíthatósági jelentést (Feasibility Report). E szerint az új kormány tevékenysége 
eredményeképpen jelentős haladás történt olyan, korábban aggodalomra okot adó terü-
leteken, mint a menekültek visszatérése, az ICTY-vel történő teljes együttműködés, a 
regionális együttműködés, valamint a tömegtájékoztatás demokratizálása. A dokumen-
tum szerint a fontos reformok folytatásához politikai stabilitásra van szükség. A Bizottság 
azt javasolta a Tanácsnak, hogy kezdjék meg a stabilizációs és társulási megállapodásra 
vonatkozó tárgyalásokat.20

Lélektani szempontból rendkívül fontos volt, hogy az Európai Tanács 2000. június 
19–20-án, Santa Maria Da Feirában megtartott tanácskozása után kiadott elnökségi ha-
tározatnak a Nyugat-Balkánnal foglalkozó része kimondta: „EU-tagság szempontjából 
valamennyi érintett országot potenciális tagjelöltnek tekintjük.”21 Igaz, voltak, akik kifo-
gásolták, hogy Horvátország csupán potenciális, s nem jelző nélküli tagjelölt.

A horvát kormány 2000. november elejére elkészítette az EU-val folytatandó tár-
gyalások irányelveit.22 Ebben megállapította, hogy a horvát stabilizációs és társulási 
megállapodás azon délkelet-európai stabilizációs és társulási folyamat központi részét 
képezi, amely az EU minisztertanácsának 1997. április 27-én elfogadott megállapodásán, 
illetve az Európai Tanács 1999. június 4-én Kölnben elfogadott megállapodásán alapul. 
Ezzel a horvát kormány teljes mértékben szakított elődjének azon politikájával, amely nem 
volt hajlandó tudomásul venni, hogy az EU a horvát integrációs folyamat egészét egyedi 
elbírálás alapján, de a régiós együttműködési kereten belül kívánja kezelni. Az SAA-val 
kapcsolatos első tárgyalásokat 2000. december 18-án tartották; 2001. október 29-én alá-
írták a stabilizációs és társulási megállapodást, valamint az ideiglenes megállapodást. 
Az utóbbi azon mezőgazdasági, élelmiszeripari és halászati termékek kereskedelmének 
rendezésére vonatkozott, amelyeket illetően Horvátország korábban megállapodásokat 
kötött néhány olyan országgal, amelyek 2004-től teljes jogú EU-tagállamok lettek. A sta-
bilizációs és társulási megállapodás – amit a horvát külügyminisztérium a teljes jogú 
tagság iránti kérelem beadása előtti legfontosabb dokumentumnak tekint – 2005. február 
1-jén lépett életbe, miután mind a horvát szábor, mind az Európai Parlament, mind az EU 
tagállamai ratifikálták. Az SAA két dologban tért el az ún. európai megállapodásoktól, 
azaz amiket az EU azokkal az országokkal kötött, amelyek 2004. május 1-jén lettek a 
tagjai. Az egyik az ún. evolutív klauzula, a másik a regionális együttműködésre vonat-
kozik. Az evolutív klauzula megerősítette Horvátország potenciális tagjelölti státuszát. 
Horvát értelmezés szerint ez azt jelenti, hogy az SAA magasabb szinten rendezte az EU 
és Horvátország kapcsolatát, mint annak idején az európai megállapodások az EU-ba 
törekvők és az EU közötti viszonyt. Az európai megállapodások ugyanis csupán a tár-
sulási egyezményeket jelölik, amik az ipari termékek szabad kereskedelmének 2001-ig 

countries/croatia/financial-assistance/index_en.htm. Letöltés ideje: 2012. január 25.
20 „Report from the Commission on the Feasibility of Negotiating a Stabilisation and Association 

Agreement with the Republic of Croatia”. Commission of the European Communities, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0311:FIN:EN:PDF. Letöltés ideje: 2001. már-
cius 19.

21 „Presidency Conclusions Santa Maria de Feira European Council”. Consilium, http://www.consilium.
europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en0.htm. Letöltés ideje: 2011. július 14.

22 „Smjernice za vođenje pregovora…”. http://www.mei.hr/hr/fs-pregovori.html. Letöltés ideje: 2001. 
április 14.
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történő megteremtéséről, a politikai együttműködés kialakításáról és a jogharmonizáció 
folytatásáról rendelkeztek, de nem szóltak a taggá válás lehetőségéről. Másfelől viszont az 
SAA hangsúlyozottan szól a délkelet-európai térség stabilizálásához szükséges regionális 
együttműködés megvalósításáról.23 A horvát kormány 2001. október 18-án tervet fogadott 
el arról, hogy milyen módon hajtják majd végre a megállapodásban rögzített elveket. Az 
erről szóló, évente több ízben is kiadott, 2001 decembere és 2007 márciusa között készült 
jelentések a horvát külügyminisztérium honlapján olvashatók.24 Az SAA25 a következő te-
rületeken rendezte a két fél együttműködésének elveit: a politikai párbeszéd, a regionális 
együttműködés, az áruk, a munkaerő és a tőke szabad mozgása, a szolgáltatások szabad-
sága, vállalkozás létesítése, jogharmonizáció, együttműködés az igazságügy és a belügy 
területén, pénzügyi és intézményi együttműködés. Az SAA értelmében Horvátországnak 
csak fokozatosan kellett megnyitnia a piacait, s a megállapodás azt is lehetővé tette, hogy 
védelmi intézkedéseket hozzanak abban az esetben, ha az importáruk tömege veszélyez-
tetné a hazai piac stabilitását. Az SAA aláírásával Horvátország kötelezettséget vállalt 
arra, hogy ingatlanpiacát fokozatosan megnyitja az EU állampolgárai előtt. Ez a köte-
lezettség 2009-ben lépett érvénybe, s – a mezőgazdasági termőterületeket, valamint a 
törvényben meghatározott természetvédelmi területeket kivéve – a külföldi állampolgá-
roknak a horvát állampolgárokkal azonos jogokat biztosított.

2002 áprilisában az EU Délkelet-Európáról szóló jelentése (az első SAA éves érté-
kelés) meglehetős elégedettséggel nyugtázta a horvátországi folyamatokat. Készítői úgy 
értékelték, hogy az ország igen sikeres volt az előző néhány évben. Dicsérték a gazdaság 
eredményeit, hiszen a régió lakosságának egyötödét adó Horvátország a régió külkereske-
delmének mintegy felét adta. Az egy főre jutó GDP is itt volt a legmagasabb: 4500 euró. 
A jelentés szerint Horvátország komoly lépéseket tett az európai jellegű demokratikus 
intézmények kiépítése és gyakorlatba ültetésének irányába. Annál is inkább, mert az or-
szág már akkor rendelkezett bizonyos intézményi és adminisztratív érettséggel, amikor 
csatlakozott az SAA-hoz, ez utóbbi pedig képessé tette arra, hogy még gyorsabban ha-
ladjon ezen az úton. A jelentés fölöslegesnek minősítette azokat a (láthatóan még mindig 
meglévő) horvát félelmeket, hogy a nyugat-balkáni regionális együttműködésben való 
részvétel lassíthatja Horvátország európai integrációját. A szerzők jelentősnek ítélték a 
2000 után bekövetkezett radikális politikai változásokat, hiszen az új kormányzat hatá-
rozottan arra törekedett, hogy teljesen érett demokratikus viszonyokat építsen ki, ahol 
megvalósul a jogállamiság tiszteletben tartása. „Ez és az eddig megtett lépések véget 
vetettek Horvátország politikai és gazdasági elszigeteltségének, és a Horvátország és az 
Európai Unió közötti kétoldalú viszony gyors javulásához vezettek” – áll a jelentésben. 

23 „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju”. Republika Hrvatska Ministarstvo vanjskih i europskih 
poslova, http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=143&sid=&akcija=&jezik=1. Letöltés ideje: 2011. 
szeptember 9.

24 „Izvješća o Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”. Republika Hrvatska 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=315&sid=&akcija
=&jezik=1. Letöltés ideje: 2011. szeptember 9.

25 Az egyezmény 2001. július 9-én kelt tervezete a horvát külügyminisztérium honlapján található: http://
www.mvpei.hr/ei/download/2001/08/02/SAACouncilProposal.pdf, végső szövege pedig az Európai 
Bizottság honlapján: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:026:0003:
0220:EN:PDF.
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Ugyanakkor a politikai és gazdasági tranzíció megvalósítása érdekében strukturális re-
formokat sürgettek. A problémák között említették az igazságügyi rendszer gyengeségeit, 
a szerb menekültek ügyének rendezetlenségét. Szóvá tették azt is, hogy Horvátország 
ugyan gyorsan halad előre bizonyos, az SAA-ból következő törvényhozási feladatok te-
rén, a meghozott törvények gyakorlati alkalmazása azonban távolról sem megfelelő.26

2002. december 18-án a horvát szábor határozatot fogadott el az ország EU-
csatlakozásáról. Ez megerősítette, hogy az EU-tagság Horvátország külpolitikai prioritása, 
ezért annak elérése érdekében a szábor a legteljesebb mértékben megtesz minden tőle 
telhetőt. A határozat azt is megerősítette, hogy a csatlakozásnak az egyedi teljesítményen 
és az elért eredményeken kell alapulnia. „Hangsúlyozzuk, hogy Horvátország örökségét, 
kultúráját és geopolitikai helyzetét tekintve a közép-európai és a mediterrán övezet része, 
aktívan és sokoldalúan hozzá kíván járulni a nemzetközi közösség és az Európai Unió 
azon törekvéseihez, hogy Délkelet-Európában megvalósuljon és helyreálljon a politikai 
stabilitás és a tartós béke.” A szábor ígéretet tett arra, hogy a parlamenti képviselettel 
bíró pártok Horvátország törvényhozását és jogrendszerét összhangba hozzák az Európai 
Unió szabályaival. A kormányt arra ösztönözte, hogy 2003. február végéig nyújtsa be az 
ország teljes jogú tagságára vonatkozó kérelmet, s a tárgyalások folyamatáról tájékoztassa 
a szábort. A határozat szerzői kifejezték azt a reményüket, hogy „az Európai Parlament, 
az intézmények és az Európai Unió tagállamai méltányolják a Horvát Köztársaság va-
lamennyi politikai erejének az Európai Unióhoz történő csatlakozást illető, ebben a 
határozatban is kifejezett határozottságát és konszenzusát.”27

A kormány eleget tett a határozatnak és 2003 februárjában beadta a tagság iránti 
kérelmet. Egyúttal kifejezte azt a reményét, hogy 2006-ra lezárhatja a tárgyalásokat, és 
Horvátország 2007-ben, Bulgáriával és Romániával együtt, az EU teljes jogú tagja lehet. 
Miközben a horvát miniszterelnök azt hangoztatta, hogy ha Zágráb érettnek bizonyul a 
tagságra, akkor nem hajlandó egyetlen térségbeli országot sem megvárni a csatlakozással, 
Brüsszelben arra figyelmeztettek, hogy a csatlakozási tárgyalások valószínűleg hosszabb 
ideig elhúzódnak majd.28 Azt is érdemes azonban ehhez hozzátenni, hogy egy WikiLeaks-
anyagból kiderült, 2004 áprilisában Chris Patten, aki akkor az Európai Bizottság külügyi 
főbiztosa volt, azt állította, hogy a jelek szerint Horvátország sokkal felkészültebb az 
EU-tagságra, mint Bulgária vagy Románia, amelyek valószínűleg korábban lesznek majd 
tagok.29

2003 júniusában, a szaloniki csúcson megerősítették a Nyugat-Balkán országai, köz-
tük Horvátország csatlakozási perspektíváját. Júliusban az Európai Bizottság átadta a 
4560 kérdésből álló kérdőívét, amire a horvát kormány október 9-én elküldte ugyan a 
válaszát, de a Bizottság 2003 decemberében és 2004 januárjában további 184 kérdést 

26 „Report from the Commission. The Stabilisation and Association Process for South East Europe. First 
Annual Report”. Commission of the European Communities, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2002:0163:FIN:EN:PDF, 2002. április 3.

27 „Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji”. Narodne novine, No. 153. 2002. de-
cember 20.

28 „Horvátország EU-tagságért folyamodott”. EUvonal, http://euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=37, 
2003. február 26.

29 „US Embassy Cables: Chris Patten Remarks on Putin’s »killer eyes«”. The Guardian, http://www.
guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/16438, 2010. december 1.
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tett fel; a horvát kormány ezekre is megadta a válaszokat. A harmadik, 2004. március 
30-án megjelent SAA-jelentés30 már nem tartalmazott Horvátországról szóló anyagot, 
mondván, Zágráb felkészültségéről a Bizottság készít majd jelentést. 2004 áprilisában az 
Európai Bizottság elemezte az SAA-tárgyalások eredményeit, hosszan és pozitívan ér-
tékelte Horvátország 2003 februárjában beadott csatlakozási kérelmét. A dokumentum31 
szerint az országban működőképes a demokrácia, stabil intézmények garantálják a jog-
államiságot. A Bizottság működőképesnek ítélte meg a piacgazdaságot is. Így nem volt 
akadálya annak, hogy az Európai Tanács 2004. június 14-én megerősítse Horvátország 
tagjelölti státuszát és úgy döntsön, hogy a tárgyalásokat 2005 elején megkezdik.32 Az éves 
SAA-jelentéseket a továbbiakban (2005-től) Progress Reportnak nevezték.

A tárgyalások azonban mégsem kezdődhettek meg, mivel az ICTY szerint Horvátország 
nem tett eleget annak a követelménynek, hogy teljes mértékben együtt kell működnie az 
ICTY-vel. A Nemzetközi Törvényszék ugyanis már 2001 júliusában vádat emelt Ante 
Gotovina horvát tábornok ellen, a helyi hatóságok azonban azt állították, hogy az altá-
bornagy nem található meg az ország területén. Az ICTY főügyésze, Carla Del Ponte 
2004 novemberében úgy értékelte, hogy Horvátország nem tesz meg mindent Gotovina 
felkutatása érdekében.33 2004. december 17-én az Európai Tanács úgy döntött, hogy 2005. 
március 17-én megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások, de megismételte, hogy az 
országnak teljes mértékben együtt kell működnie az ICTY-vel.

Azt, hogy Carla Del Ponte kifogásai nem voltak teljesen alaptalanok, jól mutatja, hogy 
a horvát kormány csak 2005. március 15-én rendelte el Gotovina vagyonának zárolá-
sát.34 Így talán nem is csoda, hogy az EU másnap tartott külügyminiszteri tanácsában 
– Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia erőteljes támogatása ellenére – több 
nyugat-, illetve észak-európai tagország ragaszkodott ahhoz, hogy csak akkor hagyja jóvá 
a csatlakozási tárgyalások megkezdését, ha Horvátország kiszolgáltatja Ante Gotovinát. 
Magyar részről Szent-Iványi István EP-képviselő kifogásolta, hogy ezzel a döntéssel az 
„egész ország európai integrációját olyan személy előállításától teszik függővé, akinek 
hollétéről nem rendelkeznek megbízható információkkal.”35

Carla Del Ponte 2005. szeptember végén újból kifogásolta, hogy Gotovina – az elmúlt 
időszak pozitív fejleményei ellenére – még mindig szabadlábon van.36 Ehhez hozzátette 

30 „Report from the Commission – The Stabilisation and Association Process for South East Europe. 
Third Annual Report {COM(2004) 203, 204, 205, 206}”. Commission of the European Communities, 
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&nu
mdoc=504DC0202. Letöltés ideje: 2011. szeptember 15.

31 „Communication from the Commission – Opinion on Croatia’s Application for Membership of the 
European Union /*COM/2004/0257 final*/”. Commission of the European Communities, http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=504
DC0257, 2004. április 20.

32 „Hrvatska dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji”. Republika Hrvatska Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova, http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?trazi=2&akcija=T&ru=133&jezik=
1&page=4&pojam=pregovara%E8ki+tim, 2004. április 20.

33 Martina Pauček: „Negativna ocena Carla Del Ponte”. Nacional, http://www.nacional.hr/articles/
view/8911/, 2004. november 26.

34 Andrea Latinović – Jurica Körbler: „Odluka u posljednji trenutak”. Vjesnik.hr, 2005. március 15.
35 Szőcs László: „Elhalasztották a horvát tárgyaláskezdést”. Népszabadság Online, 2005. március 16.
36 Ante Pavić: „Carla Del Ponte razočarana”. Nacional, http://www.nacional.hr/articles/view/20755/, 
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egyfelől, hogy szerinte a tábornok Horvátországban tartózkodik,37 másfelől, hogy a vég-
ső jelentést csak közvetlenül az EU külügyminisztereinek október 3-án megtartandó 
találkozója előtt készíti el.38 Úgy tűnt, Horvátország ismét lemarad arról, hogy megkezd-
hesse a csatlakozási tárgyalásokat, végül azonban (nem egészen tisztázott körülmények 
között) mégis más döntés született. 2005. október 3-án Carla Del Ponte úgy értékelte, 
hogy Horvátország néhány hete teljes mértékben együttműködik az ICTY-vel, s min-
dent megtesz annak érdekében, hogy elfogja Gotovinát. „Meg vagyok győződve arról, 
hogy amennyiben Horvátország [az eddigihez] hasonló határozottsággal és intenzitással 
folytatja a munkát, hamarosan képes lesz őt átadni Hágának” – mondta.39 A külügyminisz-
terek ülésén úgy döntöttek, hogy Horvátország már másnap megkezdheti a csatlakozási 
tárgyalásokat.

Tekintettel arra, hogy az ülésen Ausztria – korábbi ellenkezését megváltoztatva – 
hajlandó volt tudomásul venni, hogy Törökországgal is megkezdődjenek a csatlakozási 
tárgyalások, egyesek úgy vélték, hogy Nagy-Britannia és Ausztria közötti üzletről volt 
szó. A nyugat-balkáni regionális (és nem a teljesítményalapú) csatlakozásban érdekelt 
Nagy-Britannia, amelynek Törökország csatlakozása első számú külpolitikai prioritása 
volt, kénytelen volt elfogadni Ausztria ultimátumát: „Törökország csak akkor kaphat zöld 
jelzést, ha Horvátország is megkapja azt. A végén a britek kénytelenek voltak engedni, gyor-
san »eladták« a szerbeket, elfelejtették Gotovinát és zöld jelzést adtak Horvátországnak.”40 
A szerző szerint az ezzel ellentétes híresztelések manipulációk, s úgy vélte, az ő teóriáját 
támasztja alá Carla Del Ponte meglepő színeváltozása is. Ehhez azonban érdemes azt is 
hozzátenni, hogy a főügyész asszony jóslata is bevált. Ante Gotovinát, ahogy azt Del 
Ponte sugallta, rövid időn belül, 2005. december 7-én, a Kanári-szigeteken elfogták. Ezért 
felmerül az a gyanú is, hogy a horvát vezetés szeptember végén titokban ugyan, de konk-
rét ígéretet tett Del Ponténak.

A Bizottság 2005. november 9-én jelentette meg a szeptember 30-ával lezárult pe-
riódus értékelését.41 A politikai folyamatokat általában jónak, de túlságosan lassúnak 
minősítette. A demokráciára és a jogállamiságra vonatkozó értékelés legfontosabb része a 
bíróságokat érintette. A Bizottság szerint Horvátország számára ez az egyik legnagyobb 
kihívás. A bíróságok ugyanis a strukturális nehézségek miatt nem működnek hatékonyan, 
az eljárások rendkívül hosszan elhúzódnak, s problémák vannak a bírák képzésével és 
kiválasztásával is. Az említett problémákat pedig csak koherens, hosszú távú stratégiával 
lehet megoldani, e nélkül nem jöhet létre a független, átlátható, megbízható és hatékony 

2005. szeptember 30.
37 Jasna Babić: „General bez domovine”. Slobodna Dalmacija, http://arhiv.slobodnadalmacija.

hr/20051003/novosti02.asp, 2005. október 3.
38 „Del Ponte razočarana Hrvatskom, procjenu suradnje čuva za ministre EU”. Index, http://www.index.

hr/clanak.aspx?id=285362, 2005. szeptember 30.
39 „Del Ponte napokon popustila: Hrvatska u potpunosti surađuje s Haškim sudom”. Index, http://www.

index.hr/clanak.aspx?id=285757, 2005. október 3.
40 Ivo Pukanić: „General nije bio problem”. Nacional, http://www.nacional.hr/articles/view/20804/, 

2005. október 4.
41 „Croatia 2005 Progress Report”. European Commission, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/

pdf/key_documents/2005/package/sec_1424_final_progress_report_hr_en.pdf. Letöltés ideje: 2005. 
november 10.
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bírósági rendszer – áll a jelentésben. A Bizottság sürgette a rendőrségi reform folytatá-
sát is. Ugyancsak komoly gondnak minősítette a korrupciós ügyek elégtelen kezelését, 
különös tekintettel arra, hogy a közvélemény szerint ezen a területen a helyzet az utóbbi 
időben romlott. Mindenekelőtt az egészségügyben, az építkezéseken és a bíróságokon 
tapasztalható korrupciót kifogásolták. Ez a problematika szerepel a későbbiekben sokat 
emlegetett 23. tárgyalási fejezetben.

Ami a gazdaságot illeti, a jelentés túlságosan lassúnak ítélte a vállalatok átalakításával, 
illetve privatizációjával összefüggő folyamatokat. Azt, hogy a termelésben alkalmazott 
összes munkavállaló 66,2 százaléka dolgozott a magánszektorban, a jelentés alacsonynak 
minősítette; részben azért is, mert az előző évhez képest alig volt észrevehető változás. 
„A magánszektor részesedése a bruttó hozzáadott érték területén továbbra is viszonylag 
alacsony, becsült értéke 60 százalék, ami azt mutatja, hogy a horvát gazdaság termelői 
szektorában, különösen pedig a mezőgazdaságban, a turizmusban és a hajóépítési szek-
torban még mindig domináns az állami szerepvállalás. A hivatalos adatok szerint (még 
mindig csak) a mezőgazdasági terület mintegy 68 százaléka van magánkézben. (…) Az 
állami vállalatokat át kell alakítani, és a hatékonyság növelése érdekében valamennyi vál-
lalatnak szüksége van befektetőkre.” A jelentés a tulajdonviszonyok problémáinak egyik 
okaként ismét csak a rosszul működő bírósági rendszert említette. A Bizottság szerint 
Horvátország, az említett problémák ellenére, működő piacgazdaságnak tekintendő.

A dokumentum komoly figyelmet szentelt a Horvátország és Szlovénia közötti viták-
nak, mindenekelőtt a tengeri határ ügyének, illetve a Zágráb által kihirdetett halászati 
és ökológiai övezetről szóló törvénynek (ZERP). Mindenekelőtt azért, mert Zágráb eb-
ben az ügyben nem egyeztetett két, erősen érdekelt EU-tagállammal, Olaszországgal és 
Szlovéniával.

A tárgyAlási folyAmAt illetékes horvát szervei és személyei

A kormány 2005. április 7-én megalkotta a csatlakozási tárgyalásokhoz szüksé-
ges struktúrákat.42 A tárgyalások lefolytatása érdekében hat szervezetet hoztak 
létre. Az állami küldöttséget a külügyminiszter (Gordan Jandroković) vezette. 

Helyettese a tárgyalócsoport vezetője, Vladimir Drobnjak lett. A küldöttség tagja volt 
még a tárgyalócsoport két helyettese, a tárgyalócsoport titkára, valamint az Európai 
Közösségekhez akkreditált küldöttség vezetője. Az állami küldöttség feladata az volt, 
hogy közvetlen politikai tárgyalásokat folytasson az európai tagállamokkal és az EU 
szervezeteivel. A kormánytól kapott iránymutatásoknak megfelelően végezte a dolgát, és 
ugyancsak a kormánynak számolt be a munkájáról. Valamennyi, a tagállamokkal folyta-
tott miniszteri szintű tárgyalásról tájékoztatót kellett készítenie a kormány számára, de 
annak igénye alapján külön beszámolókat is készítettek.

42 „Odluka Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji (“NN” 49/05, 7. travnja 2005.)”. Hrvatski sabor, http://www.sabor.hr/
Default.aspx?art=14312. Letöltés ideje: 2011. július 12.; „Pregovori o pristupanju”. Republika Hrvatska 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, http://www.eu-pregovori.hr/. Letöltés ideje: 2011. július 12.
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Vladimir Drobnjak vezette közvetlenül az összes fejezetről a tárgyalásokat, egyúttal 
azonban az Európai Közösségekhez akkreditált misszió nagykövete is ő volt. A főtár-
gyaló munkáját egy kis létszámú külön hivatal segítette. A tárgyalócsoport feladata 
volt, hogy az összes fejezet lezárásáig szakmai és technikai szinten lefolytassa a tárgya-
lásokat az EU szervezeteivel és a tagállamokkal. Tagjai – egyebek között – koordinálták 
az egyes munkacsoportok előkészületeinek munkáját.

A munkacsoportok a megfelelő állami szervek támogatásával részt vettek a tárgyalási 
álláspontok kidolgozásában, és értékelték, hogy a törvényhozás milyen mértékben felel meg 
az uniós elvárásoknak. A titkárság feladata az volt, hogy valamennyi említett szerv számára 
szakmai, technikai és adminisztratív támogatást nyújtson, illetve koordinálja a feladatokat.

Ezen kívül a horvát parlament külön munkacsoportja (Nemzeti Bizottság) a szábor 
nevében ellenőrizte és értékelte a tárgyalások folyamatát, valamint – ugyancsak a 
szábor nevében – irányelveket nyújtott. E bizottság tagjai közé tartoztak a szábor, a 
köztársasági elnök hivatala, az akadémia, valamint a munkaadók és a szakszerveze-
tek képviselői. A bizottság élén egy ellenzéki képviselő, Vesna Pusić állt. Az említett 
kormányhatározat mellékletében fölsorolták, hogy melyik fejezet ügyében melyik 
minisztérium az illetékes, illetve, hogy melyik minisztérium vagy más állami szerv 
vesz még részt munkájával az adott fejezet lezárásában.

A csAtlAkozási tárgyAlások (2006 – 2011. június 30.)

A Horvátország számára elkészített csatlakozási partnerséget (Acession Partnership) 
2005-ben dolgozták ki, s 2006-ban lépett életbe.43 Az volt a célja, hogy segítse 
a horvát hatóságokat abban, hogy megvalósíthassák a csatlakozáshoz szükséges 

reformokat, illetve, hogy ezen belül kijelölje a legfőbb rövid és középtávú célokat.44

Az Európai Bizottság 2006. november 8-án kiadott jelentése45 elismerte ugyan a 
bírósági rendszer átalakítása terén, illetve a korrupció elleni harcban elért eredménye-
ket, de azt hangoztatta, hogy mindkét területen további, nagyon komoly erőfeszítésekre 
van szükség. Kifogásolta, hogy túlságosan lassan halad a kommunizmus idején elvett 
vagyonok visszaszármaztatása és továbbra is lassúnak minősítette a privatizáció folya-
matát. Azt, hogy a dolgok nem a megfelelő módon haladnak előre, jól mutatta az is, hogy 
amíg 2006-ban két fejezetet sikerült lezárni a 35-ből, addig 2007-ben egyetlenegyet sem. 
Hannes Swoboda, az EP Horvátország ügyében felelős képviselője arra figyelmeztette 
Zágrábot, hogy „Horvátországnak fel kell gyorsítania reformjait, máskülönben fennáll a 
veszélye annak, hogy az ország csak 2011 után válhat az EU tagjává”.46

43 „Council Decision of 20 February 2006 on the Principles, Priorities and Conditions Contained in 
the Accession Partnership with Croatia and Repealing Decision 2004/648/EC”. Commission of the 
European Communities, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!Doc
Number&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=2006&nu_doc=145. Letöltés ideje: 2011. július 17.

44 Lásd még: „Accession Partnership with Croatia”. Europa, http://europa.eu/legislation_summaries/
enlargement/ongoing_enlargement/community_acquis_croatia/e50024_en.htm, 2008. február 12.

45 „Croatia 2006 Progress  Report”. European Commission, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_
documents/2006/nov/hr_sec_1385_en.pdf, 2006. november 8.

46 „A parlamenti jelentéstevő szerint késhet a horvát EU-tagság”. EUvonal, http://euvonal.hu/index.
php?op=hirek&id=4692, 2008. január 11.
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Ezt azért is fontos szem előtt tartani, mert a következő időszakot valóban megterhelte 
a Horvátország és Szlovénia közötti határvita, illetve a ZERP ügyében kialakult nézetelté-
rés. Szlovénia úgy vélte, a ZERP prejudikálja a még ki sem jelölt határ vonalát. Kétségtelen 
tény, hogy Szlovénia EU-tagállamként kedvezőbb helyzetben volt; Horvátország azonban 
már csak ezért sem tehette volna meg, hogy 2008 elején (belpolitikai okokból) egyolda-
lúan életbe lépteti a korábban már felfüggesztett törvényt. Bár az ügyben kialakult, igen 
éles vitában Horvátország úgy érvelt, hogy Szlovénia visszaél azzal, hogy éppen ők töltik 
be az EU soros elnökségének tisztségét, az EU egyes tisztségviselői ezt az állítást elutasí-
tották. Horvátország végül, a csatlakozási tárgyalások folytatása érdekében, március 15-i 
hatállyal kénytelen volt felfüggeszteni a 2008. január 1-jén életbe léptetett törvényt.47 Az 
Európa Parlament ekkor még optimistán nyilatkozott, mondván, 2009-ig le lehet zárni a 
csatlakozási tárgyalásokat.48

S valóban, az 2008-as év a csatlakozás szempontjából egészen októberig sikeresnek 
látszott, hiszen addig sikerült öt újabb fejezetet lezárni; akkor azonban Zágráb súlyos kihí-
vás elé került. Szlovénia – annak a véleményének hangot adva, hogy az EU elé terjesztett 
dokumentumokban olyan anyagok (térképek és iratok) vannak, amelyek prejudikálják a 
horvát–szlovén határvitát – 2008 decemberében, mintegy két hónapig tartó huzakodás 
után, tíz tárgyalási fejezetet megvétózott.49 Ezt követően Horvátország és Szlovénia kö-
zött kíméletlen vita folyt arról, hogy mi lenne az a kompromisszum, amit mindkét fél 
elfogadhat. Az EU, egészen 2009 júniusáig, számtalan alkalommal és formában kísér-
letezett azzal, hogy a két fél között közvetítsen. A javaslatokat hol az egyik, hol a másik 
fél utasította el. Amikor június közepén Zágráb elutasította Olli Rehn bővítési biztos 
legújabb javaslatát, Rehn közölte, az EU a továbbiakban nem kíván közvetítő szerepet 
vállalni.50 A kemény horvát álláspontot képviselő Ivo Sanader miniszterelnök (aki ellen 
azóta korrupciós ügyek miatt eljárás indult) 2009. július 1-jén lemondott posztjáról, s ezt 
egészen röviden azzal indokolta, hogy az EU nem volt hajlandó szembefordulni Szlovénia 
– szerinte – nem európai jellegű magatartásával.

A Sanader helyére lépő új miniszterelnök, Jadranka Kosor igen rövid idő alatt meg-
állapodásra jutott szlovén kollégájával, Borut Pahorral. Szlovénia így nem akadályozta 
tovább Horvátország csatlakozási tárgyalásait.51 Az ország 2009-ben újabb öt fejezetet 
zárhatott le ideiglenesen.

Bár a 2010-es év különösen sikeresnek bizonyult (Horvátország ezúttal tizenhárom 
fejezet tárgyalását fejezte be), néhány fejezet ügyében rendkívül lassú volt az előrehaladás. 
Az EU-elnökséget 2011 első felében ellátó Magyarország rendkívüli erőfeszítéseket tett 
annak érdekében, hogy felgyorsítsa a nehézségeket okozó témák megoldását. A horvát 
vezetés tisztában volt a magyar támogatás jelentőségével, s több alkalommal is kifejezte 

47 Féderer Ágnes: „A halak helyett Európát választotta Horvátország”. Népszabadság, 2008. március 15.
48 „2009-ig lezárulhatnak a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal”. EUvonal, http://euvonal.hu/

index.php?op=hirek&id=4931, 2008. április 11.
49 „Túszul ejtette a határvita a horvát tárgyalást”. Jogi Fórum, http://www.jogiforum.hu/hirek/19528, 

2008. december 22.
50 „Kudarcot vallott az EU közvetítő kísérlete a szlovén–horvát határvitában”. Gondola, http://stimgs.

gondola.hu/hirek/103180, 2009. június 18.
51 „Szabad az út a horvát csatlakozási tárgyalások előtt”. EUvonal, http://euvonal.hu/index.

php?op=hirek&id=6134, 2009. szeptember 14.
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köszönetét. Nem csupán a jobboldali horvát kormányfő,52 illetve a baloldali államfő53 
tartotta ezt szükségesnek, de egy elismert külpolitikai elemző is úgy vélte: a magyar 
diplomácia sikeresen állt ki a horvát érdekek európai intézményeken belüli érvényesítése 
mellett.54 Horvát elemzők Magyarországon kívül Németországot (amely hazánkhoz 
hasonlóan, a feltételek teljesítéséhez kötve ugyan, de egyértelműen támogatta Zágrábot)55 
és az USA-t56 emelik ki azon államok között, amelyek nagymértékben hozzájárultak a 
csatlakozási nehézségek megoldásához. E támogatásra egyébként szükség is volt, mert 
2011. március elején az Európai Bizottság a 23. fejezettel összefüggő hiányosságokra 
(bíróságok és az alapvető jogok) hívta fel az ország figyelmét.57 Emellett problémás 
volt a halászat ügye (13. fejezet), amelyet Szlovénia továbbra is érzékeny kérdésnek 
tekintett és csak 2011. június elején volt hajlandó hozzájárulni a lezárásához, valamint a 
hajógyárak ügye (8. fejezet), amelyek átalakítása, esetleg bezárása nagyon sok hajógyári 
alkalmazott munkanélkülivé válásával járhat, komoly szociális feszültséget okozva.58 
Horvátország végül, nem könnyen, s az utolsó pillanatban ugyan, de 2011. június 30-án 
lezárta valamennyi fejezetet. Ugyanakkor az EU olyan döntést hozott, hogy a csatlakozás 
kitűzött időpontjáig, 2013. július 1-jéig folyamatosan figyelemmel kíséri majd a horvát 
ígéretek végrehajtását. Štefan Füle bővítési biztos ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: 
„Horvátországnak most vissza kell mennie, és folytatnia a munkát, hogy az összes 
feltételnek megfeleljen a csatlakozásra”.59

52 „A horvátok köszönetet mondanak hazánknak és Orbán Viktornak”. Magyar Nemzet Online, http://
mno.hu/kulfold/a_horvatok_koszonetet_mondanak_hazanknak_es_orban_viktornak-187712, 2011. 
június 30.

53 „Predsjednik Josipović priredio večeru u čast 20. obljetnice državnosti RH, 25 06 2011”. Predsjednik, 
http://www.predsjednik.hr/25062015, 2011. június 25.

54 Davor Gjenero: „Tko se poigrava hrvatskim srednjoeuropskim položajem?”. Vjesnik.hr, http://www.
vjesnik.hr/Kom.aspx?ID=1594d9b6-b585-48f6-a703-c0078298e380, 2011. július 7.

55 „Bebić s Lammertom: Hrvatska je svjesna svojih problema, ali ih rješava”. Nacional, http://www.
nacional.hr/clanak/102631/bebic-s-lammertom-hrvatska-je-svjesna-svojih-problema-ali-ih-rjesava, 
2011. február 22.

56 Robert Bajruši: „Hillary Clinton želi da Hrvatska vodi Balkan”. Nacional, 2011. február 8.
57 „Interim Report from the Commission to the European Parliament…” Commission of the European 

Communities, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0110:FIN:EN:PDF, 
2011. március 2.

58 „Horvátország: még öt tárgyalási fejezet nyitott”. EUvonal, http://euvonal.hu/index.
php?op=hirek&id=6986, 2011. április.

59 „Révbe értek a horvátok”. Kitekintő.hu, http://kitekinto.hu/europa/2011/07/01/revbe_ertek_a_
horvatok/, 2011. július 1.
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A tárgyAlások lezárásA után

Zágráb 2011. szeptember 17-én kapta meg a csatlakozási megállapodás tervezett 
szövegét. A háromszáznyolcvanegy oldalas szövegből60 kiemelek néhány fonto-
sabb elemet. A Horvátország és Szlovénia közötti tengeri határszakaszt illetően 

a dokumentum – a két ország között 2009. november 4-én megkötött egyezmény értel-
mében – a döntőbíróság határozatára bízza a végleges megoldást. A 2009–2014 közötti 
időszakra vonatkozóan az Európai Parlamentben Zágrábnak tizenkét helyet biztosítottak, 
az Európai Unió Tanácsában hét hely illeti meg. A hajógyárak bonyolult ügyét a VIII. mel-
léklet rendezi. Az EU soros elnöki tisztségét ellátó Lengyelország néhány nappal később 
bejelentette, hogy a megállapodást 2011. december 19-én írják majd alá, Varsóban.61

A kormányfő közölte, hogy a csatlakozásról szóló népszavazás időpontját – amelynek 
meghatározását az ellenzék már régóta követelte – a decemberi választások után újonnan 
megalakuló szábor tűzi majd ki. Egyúttal azt is bejelentette, azt javasolja a kormánynak, 
hogy a csatlakozási megállapodást a miniszterelnök és az ellenzékhez közel álló államfő 
együttesen írja majd alá.62 Ez a gesztus az országban kialakult politikai-társadalmi fe-
szültségek miatt igen jelentős volt.

Az Európai Bizottság 2011. október 12-én megjelentette a soron következő Progress 
Reportot.63 A dokumentumból, amely áttekintette a csatlakozási folyamat legfőbb állo-
másait és eredményeit, kiemelem, hogy a regionális és a jószomszédi viszonyról szóló 
rész a következőt állapítja meg: „Júliusban a horvát kormány elfogadott és a parlament-
nek jóváhagyásra továbbított egy nyilatkozatot arról, hogy elősegíti az európai értékek 
délkelet-európai elterjesztését, leszögezve, Horvátország határozottan elkötelezte magát 
amellett, hogy kétoldalú kérdések, mint például a határviták [Zágrábnak nem csupán 
Szlovéniával, de valamennyi, vele határos volt jugoszláv köztársasággal van határvitája. 
Sz I.], a csatlakozási tárgyalások megkezdésétől egészen a csatlakozási szerződés életbe 
lépéséig nem akadályozhatják a tagjelölt országok EU-csatlakozását.”

2011. december 9-én, tehát tíz nappal korábban, mint ahogy arról a szeptemberi 
hír szólt, Brüsszelben (és nem Varsóban) aláírták Horvátország csatlakozási szerződé-
sét.64 2011. december 23-án a – december 4-én megtartott parlamenti választások után 
munkába álló új – horvát kormány úgy döntött, hogy 2012. január 22-én megtartják az 
EU-tagságról szóló népszavazást.65

60 „Treaty Concerning the Accession of the Republic of Croatia”. Council of the European Union, http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14509-re01.en11.pdf, 2011. szeptember 22.

61 „Potvrda iz poljskog predsjedništva EU-a”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/Article.
aspx?ID=6d5dd2cc-b02e-448d-954e-84031aacdb1e, 2011. szeptember 29.

62 Marijan Lipovac: „Referendum o ulasku Hrvatske u EU raspisat će novi saziv Sabora”. Vjesnik.hr, 
http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=76d319ca-8807-487d-8f75-8bc72f9356dc, 2011. szeptember 30.

63 „Commission Staff Working Paper. Croatia 2011 Progress Report”. European Commission, http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/hr_conclusions_en.pdf. Letöltés ideje: 
2011. október 30.

64 „Aláírták Horvátország uniós csatlakozási szerződését”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/
fex.page:2011-12-10_Alairtak_Horvatorszag_unios_csatlakozasi_szerzodeset.xhtml, 2011. december 10.

65 „Hrvatski sabor donio odluku o referendumu za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji”. Vlada.hr, http://
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euroszkepticizmus A horvátoknál

Tekintettel arra, hogy az országban igen erős volt az euroszkepticizmus, és erről folya-
matosan ellentétes információk láttak napvilágot, az alábbiakban bemutatom, miképpen 
változott az euroszkepticizmus az elmúlt évek során, illetve, hogy milyen értékelések 
láttak napvilágot ennek magyarázataként.

Módszertani problémák

Mindenekelőtt arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a módszertani problémákra 
utaló egyik elemző szerint „a rendelkezésre álló mutatók távol vannak az ideá-
listól”.66 És ez nem csupán a Horvátországban közzétett anyagokra érvényes, de 

bizonyos mértékig az Eurobarometer anyagára is. Igaz, ez utóbbi esetben a kutató inkább 
kisebb bosszúságokkal találkozik. Ezek közé tartozik, hogy a horvát, illetve az angol 
nyelvű publikációk nem azonosak, hiszen az előbbi lényegesen hosszabb, így árnyaltabb 
képet is nyújt, mint a csupán összefoglalót tartalmazó angol szöveg. S a hab a tortán, 
hogy a 2010 májusában végzett kutatások anyaga csak az angol nyelvű összefoglalót tar-
talmazza, a horvát nyelvű, bővebb változatot ezúttal nem; a következő jelentésnél pedig 
ismét visszatértek a korábban megszokott megoldáshoz. Az Eurobarometer honlapján 
közzétett kutatások szerint 2004 és 2009 között az EU-támogatottság egyszer sem halad-
ta meg a harmincnégy százalékot.67 A Horvátországban megjelentetett anyagok azonban 
(mindenekelőtt a „Promocija plus Cro-barometer” elnevezésű kutatási programnak a nem 
előfizetők számára csak a sajtóból megismerhető anyagai, de más közvélemény-kutatások 
is) azt mutatták, hogy 2008 januárja és 2011 júliusa között a támogatottság csak 2011 tava-
szán esett negyven százalék alá (erről lásd később), egyébként pedig végig ötven százalék 
körül mozgott.68 Azt, hogy „a rendelkezésre álló mutatók távol vannak az ideálistól”, 
alátámasztja az a tény is, hogy egy egyetemisták körében végzett felmérésbe mindössze 
kétszáz hallgatót vontak be.69

www.vlada.hr/hr/naslovnica/novosti_i_najave/2011/prosinac/hrvatski_sabor_donio_odluku_o_
referendumu_za_pristupanje_hrvatske_europskoj_uniji/%28back%29/temu. Letöltés ideje: 2011. 
december 27.

66 Aleksandar Štulhofer: „Euroskepticizam u Hrvatskoj: s onu stranu racionalnosti?”. Friedrich Ebert 
Stiftung, http://www.fes.hr/E-books/pdf/Pridruzivanje%20hrvatske%20EU_4_svezak/06.pdf. 
Letöltés ideje: 2011. július 12.

67 Az éves jelentések egybegyűjtött adatait lásd Mészáros Tamás: „Horvátország függetlenné válása és útja 
az Európai Unió felé”. Grotius.hu, http://www.grotius.hu/doc/pub/ZKWWDO/2010_150_meszaros_
tamas_szakdolgozat.pdf. Letöltés ideje: 2011. július 12.

68 „Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji”. Wikipedija, http://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_
Hrvatske_Europskoj_uniji. Letöltés ideje: 2011. július 12.

69 Ines Kersan-Škabić – Daniel Tomić: „Recognizing Euroscepticism in Croatia – Study upon a Student 
Population”. Economic Research, Vol. 22. No. 4. (2009). 107. o.
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A különböző felmérések abban többnyire egységesek, hogy 2000-ben még igen jelen-
tős, mintegy nyolcvan százalék körüli volt a csatlakozás támogatottsága, s a csökkenés 
2003-tól kezdődött. De amíg az egyik közvélemény-kutató intézet (a PULS) szerint a 
támogatottság már 2004 szeptemberében ötven százalék alá csökkent,70 addig a Gfk–
Omnibus csak 2005 júniusában mért ilyen adatot.71 Az EU-integráció ügyében illetékes 
külügyminisztérium 2001 és 2006 eleje között tette közzé a Gfk–Omnibus adatait,72 az-
tán – talán azért, mert a támogatottság egyértelműen ötven százalék alá esett – felhagyott 
vele. További problémát jelent, hogy amíg a már idézett PULS-felmérés szerint az EU-
szimpatizánsok száma csak 2006 novemberében esett negyven százalék alá, addig az 
egyik internetes újság, ugyancsak a PULS-ra hivatkozva, már 2005 nyarán azt állította, 
hogy a támogatottság csupán harminchat százalékos.73

A szkepticizmus lehetséges okai

A lehetséges okok között mindenekelőtt arról kell szólni, hogy az 1990-es évek 
horvát nyilvánosságát eléggé meghatározta az, hogy a lakosság (köztük az ér-
telmiségiek) jelentős része úgy vélte, hogy a szerbekkel folytatott háborúban 

Horvátország olyan áldozat, amellyel szemben a Nyugat nem eléggé megértő. Nem érti, 
hogy Szerbia, illetve a horvátországi szerbek az agresszorok, s hogy Horvátország csak 
védekezik. Az egyik legtermékenyebb és igen tekintélyes horvát politológus 1993-ban 
igen érzékletesen írta le az említett horvát közhangulatot. „A szerbiai rendszer egyáltalán 
nem titkolja az olasz neofasisztákkal meglévő kapcsolatait, amelyek éppen Horvátország 
területi átszabása érdekében jöttek létre (…) Európa és a világ többi része süket és pasz-
szív maradt a szerb neonacionalista szocializmussal és fasizmussal szemben.”74 Részben 
ezzel függött össze, hogy meglehetősen kritikusan viszonyultak ahhoz, hogy mennyiben 
érvényesülnek Európában a fennhangon hirdetett demokratikus elvek a gyakorlatban, il-
letve hogy milyen az az Európa, amely fontos kérdésekben képtelen egységes álláspontra 
helyezkedni. „A Nagy-Európa proklamált demokratikus és egyetemes értékei vízbe es-
tek akkor, amikor a nagyhatalmak képtelenek voltak megegyezni a balkáni konfliktus 
megoldásának módjáról.”75 Ugyancsak a kétségeket növelte, hogy az Európai Parlament 
jelentése szerint az 1990-es évek elején Európában a rasszizmus és a fasizmus eszméinek 
növekedésével kellett számolni.76 Persze nem kerülte el a figyelmüket az angoloknál ta-
pasztalható euroszkepticizmus és sok más európai probléma sem. Az említett szerző – túl 
azon, hogy nézőpontját egyértelműen meghatározták a horvát nemzeti szempontok – a 

70 Uo. 106. o.
71 Štulhofer: i. m. 139. o.
72 Republika Hrvatska Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru

=136&gl=200601310000005&sid=&jezik=1. Letöltés ideje: 2011. július 12.
73 „Samo 36 posto Hrvata za ulazak u EU”. Index.hr, http://www.index.hr/clanak.aspx?id=272643, 2005. 

július 1.
74 Anđelko Milardović: Poraz Europe, Osijek–Zagreb–Split: Pan liber, 1998. 119–120. o.
75 Uo. 211. o.
76 Uo. 117. o.
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felsorolt és még más európai anomáliákkal szemben is – saját álláspontja szerint – éppen 
az európai értékrend védelmében érvelt. „Ezek az írások az érték- és érdek-összeütközé-
sekre összpontosítanak, azoknak az elveknek az elárulására, amelyeken a jelenlegi Európa 
nyugszik, a pesszimista politikai antropológiára, és arra irányulnak, hogy megvédjék az 
európai elveket és értékeket a rövidlátó és pillanatnyi érdekektől megrészegült európai 
politikusok dekadenciájától.”77 Ezek és az ehhez hasonló gondolatok nem csupán szűk 
értelmiségi körökben voltak tapasztalhatók, de bőven lehetett ilyeneket olvasni a horvát 
sajtóban is. És nem csupán azért, mert Milardović a Vjesnikben is publikálta írásait. 2001 
őszén például a liberális Globus című hetilapban jelent meg egy cikk arról, hogy vajon 
szétesik-e majd az EU. A szerző történelmi példákat, az európai bürokráciát, s a legiti-
mitás hiányát emlegetve föltette a kérdést, hogy vajon lesz-e még ideje Horvátországnak 
arra, hogy tagja legyen (a szétesés előtt álló) Európai Uniónak, s hogy vajon az ő hatéves 
és franciául is jól tudó leánya lehet-e majd még egyáltalán az Európai Unió polgára.78

Az ebben az időszakban felmerült aggodalmak 1998-tól – amikor Horvátország 
az egész területe fölött visszanyerte teljes szuverenitását, és ha problémáktól nem is 
mentesen, de mégiscsak intenzívebbé váltak a Horvátország és az Európai Unió közöt-
ti kapcsolatok – lassan lemerültek a horvát közvélemény mélytudatába, s amint láttuk, 
2000-ben az EU-csatlakozást támogatók száma igen jelentős volt. A csatlakozás támoga-
tásának egyébként természetesnek tekinthető ingadozását (a céldátum közeledtével annak 
erős csökkenését)79 Horvátországban két dolog külön is befolyásolta. Az egyik a háborús 
bűnösök Hágának történő kiszolgáltatásának kérdése. Zágrábnak a nemzetközi közösség 
(ezen belül az EU) elvárása miatt együtt kellett működnie és ki kellett szolgáltatnia azokat, 
akikkel szemben háborús bűnök gyanúja merült fel – akiket azonban a horvát közvélemény 
jelentős része az 1991 és 1995 között megvívott honvédő háború nemzeti hősének tekin-
tett. Ezt az összefüggést jól mutatja, hogy a támogatottság mélypontjait részben éppen a 
háborús bűnökkel gyanúsítottak elleni eljárások idején mérték. Az egyik ilyen mélypont 
2005 nyara – az az időszak, amikor az Európai Unió Ante Gotovina tábornok elfogásától 
tette függővé a csatlakozási tárgyalások megkezdését. A másik mélypontot 2011 áprili-
sában, május elején mérték, amikor a horvát közvéleményt erősen befolyásolta, hogy az 
ICTY 2011. április 15-én rendkívül magas büntetéssel sújtotta a 2005 végén elfogott Ante 
Gotovinát. Az ítélet napján végzett felmérés arról tanúskodott, hogy a horvát közvéleményt 
a végletekig felzaklatta a megkérdezettek kilencvenöt százaléka szerint igazságtalan íté-
let, s az EU támogatottsága huszonhárom százalékra csökkent.80 Fölmerül a kérdés, hogy 
az a tény, hogy Szlovénia 2008 októberétől vétóval fenyegette Horvátországot, majd 2008 
decemberében vétót jelentett be tíz fejezettel szemben, mert azokban Ljubljana megítélése 
szerint olyan dokumentumok voltak, amelyek prejudikálták a horvát–szlovén határvitát, 
vajon milyen mértékben növelte az euroszkepticizmust. Valamennyire mindenképpen, 
hiszen az Eurobarometer szerint, amíg 2007 tavaszán a megkérdezettek huszonkilenc 

77 Uo. 9. o.
78 Ines Sabalić: „Hoče li se Europska unija raspati poput SFRJ?”. Globus, 2001. november 16. 79. o.
79 Kersan-Škabić – Tomić: i. m. 6. o.
80 „Samo 23% Hrvata za ulazak u EU! Čak 95% smatra presudu nepravednom”. Jutarnji.hr, http://www.

jutarnji.hr/istrazivanje-nakon-presude-gotovini--samo-23--hrvata-za-ulazak-u-eu/939458/, 2011. áp-
rilis 16.
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százaléka vélekedett úgy, hogy az EU-tagság jót jelent az ország számára,81 addig 2008 
novemberének elején már csak huszonhárom százalék gondolta ugyanezt. Ugyanakkor 
a már említett horvát közvélemény-kutatások szerint a két ország közötti vita egyáltalán 
nem volt negatív hatással az EU megítélésére.

Egy 2009-ben készült felmérés szerint82 a horvátok a következő területeken számítottak 
kedvező változásra az EU-csatlakozás után:

Jobb 
minőségű 

oktatás

A környezet 
fokozottabb 

védelme

Az élet-
színvonal 

emelkedése

A jogállam 
erősödése

A munka-
nélküliség 
csökkenése

A köz-
igazgatás 

hatékonysága

A korrupció 
csökkenése

32% 27% 25% 23% 20% 17% 17%

Arra a kérdésre, hogy melyek lesznek a csatlakozás negatívumai így válaszoltak:

A mező-
gazdaság 
vissza-
esése

Az élet-
színvonal 

csök-
kenése

Az ingat-
lanok fel-
vásárlása

A munka-
nélküliség 

növekedése

Az 
egészség-

ügy 
romlása

A horvát 
kivitel 
csök-

kenése

A szociális 
gondos-
kodás 

romlása

A 
személyi 
biztonság 
romlása

44% 32% 25% 24% 22% 21% 19% 14%

Egy 2010-ben végzett felmérés pedig azt mutatta, hogy az euroszkepticizmus tíz legfon-
tosabb eleme a következő:

1. Félelem attól, hogy Horvátországot a tárgyalások során nem kezelik tisztességesen, 
illetve hogy az EU lebecsüli Horvátországot és a horvátokat.

2. Félelem a szuverenitás, az identitás, a szokások és hagyományok, a megszokott élet-
mód elvesztésétől.

3. Félelem az adriai-tengeri ingatlanok kiárusításától, a horvát természeti potenciál és 
munkaerő kizsákmányolásától, a hosszú távú gazdasági alárendeltségtől.

4. Félelem az életszínvonal csökkenésétől, az áremelkedésektől, a munkanélküliség 
emelkedésétől.

5. Az EU belső viszonyainak rendezetlensége és bizonytalan jövője.
6. Az, hogy az EU tagállamai nem egyenrangúak és az a percepció, hogy a gazdagab-

bak és erősebbek kizsákmányolják az EU-n belüli kisebbeket és gyengébbeket.
7. Félelem az új (illojális) konkurenciától és attól, hogy ennek negatív következményei 

lesznek a horvátországi termelésre, a falura és a mezőgazdaságra.
8. Úgy vélik, hogy az EU-tagság túl sokba kerül.
9. Úgy vélik, hogy Horvátország független és semleges, EU-n kívüli országként is 

sikeres lehet (a svájci példa).
10. Úgy vélik, hogy az EU-ba való belépéssel semmi sem változna, Horvátországnak 

azonban új kötelezettségei lennének.

81 „Eurobarometer 67. Nacionalni izveštaj”. European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb67/eb67_hr_nat.pdf. Letöltés ideje: 2011. július 12.

82 Božo Skoko: „Uzroci hrvatskog euroskepticizma”. Made IN, No. 2. (2011). http://www.bozoskoko.
com/media/bozoskoko.com/MADEIN_2_2011_ZastoHrvatinevoleEU.pdf, 70–77. o.
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A horvát euroszkepticizmusról készült felméréseket és tanulmányokat komolyan kel-
lett venni, már csak azért is, mert 2011 elején, kora tavaszán számos olyan megmozdulás 
volt, amelyeken Európa-ellenes jelszavakat lobogtattak, sőt az EU zászlaját is eléget-
ték.83 Érdemes azért a képet néhány szemponttal árnyalni. Először is arra utalok, hogy 
az Eurobarometer említett horvát változatából kiderül, hogy a különböző módon feltett 
kérdésekre eltérő válaszokat kaptak, s ezek azt mutatják, hogy az euroszkepticizmus kér-
dése bonyolultabb, mint ami az angol összefoglalásokból kiderül. Mert igaz ugyan, hogy 
2010 őszén arra a kérdésre, hogy jó dolog-e Horvátország EU-tagsága, csupán huszonhét 
százalék válaszolt igennel, arra a kérdésre azonban, hogy az EU-tagság jólétet teremt-e 
Horvátországban, harminckilenc százalék válaszolt igennel. Igaz, az ezt tagadók aránya 
negyvenhat százalék volt (ez azonban kilenc százalékkal kevesebb, mint egy évvel ko-
rábban). Ha pedig konkrét kérdéseket tettek fel (támogatja-e a pénzügyi uniót, azaz az 
eurót, az EU közös külpolitikáját, a közös védelmi és biztonságpolitikát), akkor az igenlő 
válaszok aránya megközelítette vagy meg is haladta a hetven százalékot.84 Ehhez hozzá 
kell tenni, hogy a 2011 áprilisában, május elején tapasztalt, már említett mélypont után, 
a csatlakozási tárgyalásokon elért sikerekkel párhuzamosan, folyamatosan növekedett a 
csatlakozás támogatottsága. A tárgyalási folyamat lezárása után készült felmérés szerint 
a megkérdezettek kilencven százaléka elmenne a népszavazásra, és hatvankét százalékuk 
támogatta a csatlakozást85 – erre 2003 óta nem volt példa. Egy horvát politológus 2011 
őszén úgy vélte, a fentebb elmondottak azt igazolják, hogy bizonyos eseteket és időszako-
kat leszámítva, Horvátországban mindig is ötven százaléknál magasabb volt a csatlakozás 
támogatottsága, s a kormányzat most nyilvánvalóan erősíteni fogja az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatást és propagandatevékenységet.86

A népszAvAzás

Valószínűleg az elmondottak is hozzájárultak ahhoz, hogy az új horvát kormány 
említett határozatával úgy döntött, hogy rendkívül rövid, de intenzív kampányt 
folytat a népszavazás sikere érdekében. 2012 legelején a külügyminisztérium 

külön kiadványban cáfolta az euroszkeptikus állításokat.87 Egyes közvélemény-kutatók 
azonban kifogásolták, hogy a külügyminisztérium televízióban vetített propagandaanya-
gainak bizonyos részei gúnyolódtak a tagságot ellenzőkön, illetve negatív üzenetekkel 

83 „A Gotovina-ítélet visszavetheti a horvát EU-támogatottságot”. Bruxifo.hu, http://www.bruxinfo.hu/
cikk/20110418-a-gotovina-itelet-visszavetheti-a-horvat-eu-tamogatottsagot.html. Letöltés ideje: 2011. 
április 19.

84 „Eurobarometer 74. Nacionalni izveštaj”. European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb74/eb74_hr_hr_nat.pdf. Letöltés ideje: 2011. július 12.

85 „Samo 10-ak posto građana ne bi izišlo na referendum o EU!”. Vijesti, http://www.tportal.hr/vijesti/
hrvatska/137065/Raste-podrska-ulasku-u-EU-smanjuje-se-broj-euroskeptika.html, 2011. július 7.

86 Andrea Čović: „Euroskepticizam u Hrvatskoj: geneza i metastaze”. CPI, http://www.cpi.hr/hr-13814_
euroskepticizam_u_hrvatskoj_geneza_i_metastaze.htm, 2011. június 23.

87 „Najčešći negativni stavovi o Europskoj uniji i odgovori na njih”. Republika Hrvatska Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova, http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/120103_
mitovi.pdf, 2012. január 3.
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operáltak (az EU-tagság elutasítása a Balkánra való visszasodródást jelenti, az EU-tagság 
nélkül az ország jelentős pénzektől esik el), csak a tagság előnyeiről szóltak és nem szol-
gáltattak valódi, fontos információkat. Egyikük úgy vélte, hogy ennek alacsony részvétel 
lehet az eredménye.88

A 2012. január 22-én megtartott népszavazás eredménye:89

Részvétel a szavazásra 
jogosultak arányában

Az igent
mondók aránya

A nemet
mondók aránya

Horvát 
Köztársaság 43,51% 66,27% 33,13%

A diaszpóra 
szavazatai   3,51% 83,18% 16,46%

A részvétel tehát rendkívül alacsony volt, de azért az „igen” szavazatok aránya meg-
győző. A diaszpóra szavazatait mindenekelőtt a bosznia-hercegovinai horvátok adták. Az 
EU-ellenesek bejelentették, hogy tovább folytatják küzdelmüket,90 a kormányzatnak tehát 
– figyelembe véve a monitorozás követelményeit is – továbbra is rendkívül sok teendője 
lesz az EU-csatlakozás területén. Ezt valamennyire talán megkönnyítheti, hogy a vezető 
horvát politikusok megfigyelőként immár részt vehetnek az EU különböző testületeinek 
ülésén.91

Összegzés

Véleményem szerint Horvátország csatlakozási folyamatát kétféle megközelítés-
ben ítélhetjük meg. Ha azt vesszük figyelembe, hogy az egykori Jugoszlávia 
legsikeresebb tagállama, Szlovénia 2004-ben lett tagja az Európai Uniónak, il-

letve azt, hogy a horvát politikai vezetés azt remélte, az ország 2007-ben, Romániával 
és Bulgáriával együtt lehet az EU tagállama, akkor Horvátország útja az Európai Unió 

88 GONG: „Spotovi o EU izruguju se građanima”. Vjesnik, http://www.vjesnik.hr/Article.
aspx?ID=8B2CFC52-205D-4F6D-B35A-2C9ADC5BABC8, 2012. január 5.

89 „Službeni potpuni rezultati glasovanja na državnom referendumu o pristupanju Republike Hrvatske 
Europskoj uniji”. Republika Hrvatska, http://www.izbori.hr/izbori/dip_ws.nsf/0/285B8CAADE86805
FC12579920040C324/$file/Sluzbeni_potpuni_rezultati_glasovanja_referendum.pdf, 2012. január 27.

90 „Pokret za Hrvatsku »Ne u EU«: Ne priznajemo referendum”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
Article.aspx?ID=1A4EB293-26A2-4647-8DB5-167C46D09438. 2012. január 23.

91 „Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić sudjelovala je u petak, 27. siječnja 2012. godine, 
u Bruxellesu, na sastanku Vijeća za opće poslove Europske unije”. Republika Hrvatska Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova, http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/templates/_frt_Priopcenja.
asp?id=7228, 2012. január 27.; Alen Legović: „Milanović: Hrvatska će se za svoje interese boriti 
prema pravilima Unije”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=30CE953D-9EDF-4826-
A624-7CB0DDA8C45A, 2012. január 30.
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felé meglehetősen hosszúnak tűnik. Másfelől viszont tekintetbe kell vennünk a kö-
vetkezőket. Horvátország csupán 1998 elején zárta le végképp az 1991 óta húzódó 
háborút. A háború olyan társadalomlélektani folyamatokat indított be, amelyek nem 
tették egyszerűvé, hogy a hadviselés miatt bizonyos mértékig szükségessé vált erős, 
autoriter jellegű vezetést korábban leváltsák; az EU viszont a demokratikus átalakulás 
hiányosságai miatt nem gyorsította fel az integrációs folyamatot. Annál is kevésbé, 
mert horvát értelmezés szerint voltak olyan európai hatalmak, amelyek úgy vélték, 
szerencsésebb lenne, ha a nyugat-balkáni régió egésze, vagy annak bizonyos országai 
együtt csatlakoznának az EU-hoz. A Gotovina-ügy, illetve a 2008-as szlovén vétó 
ugyancsak lassította a folyamatot.

E szempontokat figyelembe véve viszont, ha Horvátország csatlakozását a 2000-ben 
megkezdődött valódi tárgyalásoktól számítjuk, akkor ez nem volt túl hosszú folyamat. 
A visegrádi országok 1991 decemberében írták alá az európai megállapodást, 1997-
ben nyerték el a tagjelölti státuszt, 1998-ban kezdték meg a csatlakozási tárgyalásokat, 
2002 végén zárták le azokat, és 2004 májusában lettek teljes jogú EU-tagállamok. 
Horvátország a fentebb említett okok miatt 2000-ben jutott el odáig, hogy az EU va-
lóban egyedi megítélés alapján kezelje a társulási folyamatot. Zágráb 2001-ben írta alá 
az SAA-t, amely az európai megállapodás nyugat-balkáni változata, 2004-ben nyerte 
el a tagjelölti státuszt, 2005 végén kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, amelyeket 
2011. június 30-án zárt le, és várhatóan 2013. július 1-jén nyeri el a teljes jogú tagságot. 
Mindezekre tekintettel, a szigorú értelemben vett horvát csatlakozási folyamat alig fél 
évvel volt hosszabb, mint a visegrádi országok által bejárt út.

2012. február 9.
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