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Perspektywy akcesyjne Macedonii Północnej
pod znakiem zapytania

Macedonia Północna to pierwszy kraj Bałkanów Zachodnich, który w 2004 roku podpisał z Unią Europejską
układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Zaledwie rok później Macedonia uzyskała status kraju kandydującego.
Jednak spory tego kraju z Grecją i Bułgarią spowodowały wstrzymanie negocjacji akcesyjnych.

Kontekst
Przez wiele lat postępy w przystąpieniu Macedonii Północnej do Unii tkwiły w martwym punkcie z powodu sporu z
Grecją, która sprzeciwiała się nazwie tego kraju. Spór rozwiązano w 2018 r. porozumieniem znad Prespy, w którym
Ateny i Skopje zgodziły się na nazwę Macedonia Północna. W 2019 r. Grecja wycofała weto, dlatego w marcu 2020 r.
Rada postanowiła wznowić negocjacje akcesyjne. Również w marcu 2020 r. Macedonia Północna przystąpiła do
NATO. 1 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła Macedonii projekt ram negocjacyjnych. Na okres 2014–2020 Unia
przeznaczyła 664 miliony euro, by przygotować ten kraj do członkostwa. Macedonia otrzymuje również od Unii
wsparcie dla regionów w obrębie ram inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich. Wsparcie to obejmuje pożyczki
i dotacje na połączenia transportowe i łączność cyfrową (na przykład na nowe połączenia drogowe i kolejowe lub
unowocześnienie dotychczasowych połączeń). W 2016 roku Unia pomogła także stworzyć regionalne biuro ds.
współpracy na rzecz młodzieży. Obecnie na drodze przystąpienia Macedonii do Unii stoi jeszcze jedna
przeszkoda – spór z Bułgarią. Choć Bułgaria i Macedonia Północna podpisały w Sofii w 2017 r. traktat o dobrym
sąsiedztwie, Sofia oskarża Skopje o sfałszowanie i przywłaszczenie sobie części historii Bułgarii.

Nowe wyzwania
Poza wymienionymi wyżej sporami rozmowy akcesyjne Macedonii może także utrudnić nowa metodyka
rozszerzenia, którą Unia zatwierdziła w lutym 2020 r. Polega ona na zgrupowaniu 35 dziedzin negocjacji w
połączone ze sobą wzajemnie grupy tematyczne. Niewystarczające postępy w niektórych grupach
tematycznych mogą skutkować zablokowaniem, zawieszeniem lub regresem negocjacji. Takie ryzyko
występuje szczególnie w obszarze praworządności i demokracji. Ta część negocjacji zostanie zamknięta
przez cały czas ich trwania. Krytycy zauważają, że z powodu nowej metodyki proces negocjacji jest tylko
cieniem tego, czym był w poprzednich latach, kiedy to postrzegano go jako najbardziej udany element
polityki zagranicznej Unii.
Macedonia Północna znajduje się także w trudnej sytuacji gospodarczej. Od stycznia do grudnia 2020 r.
dług publiczny wzrósł odpowiednio z 40,7% do 51,25% PKB. W 2020 r. gospodarka skurczyła się o 4,5%.
Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 17%. Jednak odbudowa gospodarcza ma sprawić, że w latach
2021 i 2022 wzrośnie zatrudnienie. Oczekuje się także, że w 2021 r. PKB wzrośnie do 3,6%. 20 kwietnia 2021
r. Komisja ogłosiła nowy program dostarczania szczepionek. Macedonia Północna otrzyma z niego 119
tysięcy dawek. Pierwsza dostawa miała miejsce w maju. Regularne dostawy szczepionek potrwają do
sierpnia 2021 roku. Unijny program szczepień jest finansowany z pakietu wartości 70 mln euro. Jest on
częścią Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej przyjętego przez Komisję 28 grudnia 2020 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament poparł komunikat z kwietnia 2020 r. dotyczący wsparcia Bałkanów Zachodnich w walce z
pandemią COVID-19 i w odbudowie gospodarki po pandemii. W ramach tego wsparcia Bałkany otrzymają
3,3 mld euro. W rezolucji z marca 2021 r. w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego Macedonii Północnej
za lata 2019–2020, Parlament wyraził ubolewanie, że Bułgaria i Macedonia Północna nie rozwiązały jeszcze
wzajemnych sporów. Parlament dostrzegł postępy Macedonii Północnej w walce z powszechną korupcją.
Zaapelował jednak do prokuratora generalnego tego kraju o zajęcie się najpoważniejszymi jej przypadkami.
Parlament chce także, by prokuratura generalna na bieżąco rozpatrywała kierowane do niej duże sprawy
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związane z korupcją. Parlament pozytywnie odniósł się także do planu gospodarczo-inwestycyjnego dla
Bałkanów Zachodnich o wartości prawie 9 mld euro. Ma on posłużyć wspieraniu inwestycji środowiskowych
i infrastrukturalnych w regionie.
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