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Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Macedonii 
Północnej 

Macedonia Północna to pierwszy kraj Bałkanów Zachodnich, który w 2004 roku zawarł z Unią Europejską układ 
o stabilizacji i stowarzyszeniu. Zaledwie rok później Macedonia uzyskała status kraju kandydującego. Spory z 
Grecją blokowały jednak postępy w negocjacjach akcesyjnych do 2019 r. Aby odblokować negocjacje, trzeba 
jeszcze w pierwszej kolejności rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie dwustronne. Parlament ma głosować nad 
swoim stanowiskiem w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej za 2021 r. dotyczącego tego kraju podczas 
drugiej majowej sesji plenarnej. 

Kontekst 
Postępy Macedonii Północnej na drodze do przystąpienia zostały zablokowane przez dwustronny spór z 
Grecją dotyczący nazwy Macedonii. Spór rozwiązano w 2018 r. porozumieniem znad Prespy, w którym 
Ateny i Skopje zgodziły się na nazwę Republika Macedonii Północnej (Macedonia Północna). Grecja 
wycofała swoje weto w 2019 r., a Rada Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Macedonią Północną 
w marcu 2020 r. W lipcu 2020 r. Komisja przedstawiła Macedonii projekt ram negocjacyjnych. Obecnie spór 
z Bułgarią stanowi kolejną przeszkodę na drodze do przystąpienia tego kraju do UE, ponieważ Bułgaria 
blokuje otwarcie negocjacji akcesyjnych. Chociaż Bułgaria i Macedonia Północna podpisały w 2017 r. traktat 
o dobrym sąsiedztwie w celu uregulowania między innymi kwestii kulturalnych i historycznych, Sofia 
oskarża Skopje o zniekształcanie i przywłaszczanie sobie części bułgarskiej historii oraz o niewdrożenie 
traktatu z 2017 r.  
W sprawozdaniu Komisji w sprawie Macedonii Północnej za 2021 r. stwierdzono, że Macedonia dała wyraz 
swojemu zobowiązaniu do realizacji celów w kluczowych obszarach podstawowych, w tym w ramach 
programu „Europa w domu” i „Planu działania 21” na rzecz walki z korupcją i międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną. Postęp w zakresie praworządności jest jednym z podstawowych 
elementów, które zgodnie z nową metodyką rozszerzenia pozostają otwarte przez cały czas trwania 
negocjacji akcesyjnych, ponieważ uważa się je za niezbędne i decydują one o ogólnym tempie negocjacji. 
Od początku pandemii COVID-19 UE udzieliła Macedonii Północnej znacznego wsparcia i uruchomiła pakiet 
bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 66 mln EUR z przeznaczeniem na społeczno-gospodarczą 
odpowiedź na pandemię. Towarzyszyła temu pomoc makrofinansowa dla Macedonii Północnej w 
wysokości 160 mln EUR. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
20 kwietnia 2022 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła sprawozdanie 
sporządzone przez Ilhana Kyuchyuka (Renew Europe, Bułgaria). W sprawozdaniu wyrażono ubolewanie z 
powodu tego, że „Rada nie rozpoczęła oficjalnie od dawna wyczekiwanych negocjacji akcesyjnych z 
Macedonią Północną i Albanią”, i uznano, że niepowodzenie to „poważnie zagraża całej polityce 
rozszerzenia, szkodzi reputacji UE jako wiarygodnego partnera i poważnego podmiotu geopolitycznego”. 
W sprawozdaniu odniesiono się m.in. do pozytywnych przemian demokratycznych w Macedonii Północnej, 
a także wezwano do dalszych reform w zakresie administracji publicznej, ordynacji wyborczej, w tym 
finansowania partii politycznych, oraz praworządności. Wezwano również UE do podjęcia kroków w 
związku z ewentualnymi wpływami Rosji w regionie. W oświadczeniu z grudnia 2020 r. posłowie do PE ze 
wszystkich głównych grup politycznych wezwali oba kraje do znalezienia kompromisu, aby nie opóźniać 
jeszcze bardziej procesu akcesyjnego. Bułgarii i Macedonii Północnej należy zaoferować wszelką dostępną 
pomoc, w tym w razie potrzeby mediację i zewnętrzną wiedzę fachową, aby rozwiązać ten problem. 
3 lutego 2022 r. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się z premierem 
Macedonii Północnej Dimitarem Kovachevskim. 26 kwietnia 2022 r. przewodnicząca Metsola powiedziała, 
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że UE musi „zastanowić się, jak przyspieszyć proces rozszerzenia na Bałkanach Zachodnich”, ponieważ 
„stabilność w najbliższym sąsiedztwie ma zasadnicze znaczenie dla stabilności samej UE”.  

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2248(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca: Ilhan 
Kyuchyuk (Renew Europe, Bułgaria).  
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