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Az Andrássy Egyetemen 2014. április 23-án Horvátország külpolitikája az EU tagállamaként 1 címmel
megrendezésre kerülı elıadás a fent feltett kérdésekre keresi a választ. Az elıadó Dr. Gordan Grlić Radman
(horvát nagykövet)2 lehetıséget adott a közönségnek további kérdések felvetésére.
Horvátország 2003-ban nyújtotta be hivatalosan az uniós tagság iránti kérelmét, és az azóta eltelt idıben
jelentıs erıfeszítéseinek köszönhetıen teljesítette mindazokat a csatlakozási kritériumokat, amelyek ahhoz voltak
szükségesek, hogy összhangba kerüljön az uniós jogszabályokkal és elıírásokkal. Kézzelfogható eredményeket
ért el olyan területeken, mint a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem, az emberi jogok és a kisebbségek
védelme. 2004. június 18-án erısítette meg az Európai Tanács Horvátország tagjelölti státuszát. 2011. június 30 án. Sor került mind a 35 tárgyalási fejezet sikeres lezárására. Végül elsı nyugatbalkáni országként 2013. július
1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Horvátország a 28. tagállama az EU-nak.
A modern Horvátország kialakulása 1991-ben Jugoszlávia felbomlásával indult meg. Szlovénia és
Horvátország 1991. június 25-én kiáltották ki függetlenségüket. Horvátország önállósága nemzetközileg is
elismert lett. Az ország nem akart többé korlátozásokat, és határokat, “európaibbak” akartak lenni. Ezt a
folyamatot a 1989. novemberében leomló berlini fal eseményei is felgyorsították.
Miért az EU?
A csatlakozásnak köszönhetıen a horvát állampolgároknak is kijárnak azok a jogok, amelyek az uniós
polgárokat megilletik. Az EU stabilitást, biztonságot és jólétet biztosít az országnak.
Horvátország célja a belépéssel az volt, hogy az elöregedett szociális rendszerüket átreformálják.
Ezek a reformok sok terület fejlıdését is elısegítik.
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"Kroatiens Außenpolitik als EU-Mitglied"
Dr. Gordan Grlić Radman, a magyarországi horvát nagykövet, menedzsmentet és nemzetközi kapcsolatot tanult.
Pályafutását 1992-ben Bernben kezdte, ahol remek kapcsolatokat kötött a svájci külügyminisztériummal. 2011-ben a Dunai
Bizottság titkára lett, ami egy nemzetközi szervezet, melynek célja a dunai hajózási együttmőködés elısegítése. 2011. október
1-jén lett hivatalosan magyarországi horvát nagykövet.
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Horvátország belépése az EU-ba
Az Unióba való belépéshez az országnak a szükséges kritériumoknak meg kellett felelnie.
A belépési egyezményt 2011. December 9-én írták alá. Horvátország belépését az Eúrópa Parlament is
pártfogolta. 2013. július 1-jei csatlakozása egy évtizedes tárgyalási folyamat eredménye.
Horvátország lakosságának 66,27%-a támogatta az EU-s tagságot és 33,13%-a volt ellene.
Az ország csatlakozásának az EU-hoz elınyei illetve hátrányai is vannak. Az elınyei, hogy az állampolgárok
számára békét, biztonságot és a munkaerı szabad áramlását biztosítja. A hátránya az, hogy az ország elveszíti a
nemzeti szuverenitását.
Horvát - Magyar viszony
Európában kevés nép történelme fonódik oly szorosan össze, mint a horvátoké és a magyaroké. Horvátország
és Magyarország 800 éven keresztül egy államot alkotott. Szimpatikus “riválisiai” voltak egymásnak. Egy
közvéleménykutatás szerint a horvátok a magyarokat kedvelik a szomszédjaik közül a leginkább.
A magyar-horvát barátság újjáéledése mind gazdasági, politikai és kulturális téren a kapcsolatok
megerısödéséhez vezetett. 2013-ban 360.000 magyar látogatta meg Horvátországot. A Balkán ország
turisztikailag is nagyon kedvelt a magyarok körében.
Ami az infrastruktúrát illeti Gordan Grlić Radman a Rijeka és Budapest közötti vasúthálózatot elavultnak tartja.
Az autópályákkal viszont elégedett.
Energia
Az energianyerés nem csak Horvátországban és Magyarországon, hanem az egész világon fontos.
Horvátországban az elektromos és hıenergia nyerésére kıolajat, szenet és vizet alkalmaznak. Mindemellett a
Krškoi atomerımő Szlovéniában, ami egy közös projekt alapján épült, Horvátország északi részét, fıképp
Zágrábot látja el árammal. A vízerımővek Horvátország tengerparti régiójában találhatók. Egy 2007-es
megállapodás óta pedig a megújuló energia is támogatott az országban.
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