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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien
(2013/2883(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give 
Makedonien som kandidatland til EU-medlemskab og dets konklusioner af 13. december 
2012 og 27.-28. juni 2013,

– der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 845 (1993) og 817 (1993) samt til FN’s 
Generalforsamlings resolution 47/225 (1993) og interimsaftalen fra 1995,

– der henviser til Den Internationale Domstols dom om gennemførelsen af interimsaftalen af 
13. september 1995,

– der henviser til rapport af 16. april 2013 fra Kommissionen: Gennemførelse af reformer i 
forbindelse med dialogen på højt plan om tiltrædelse og fremme af gode 
naboskabsforbindelser (COM(2013)0205), dens statusrapport (SWD(2013)0413) og 
meddelelse af 16. oktober 2013 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 
2013-2014" (COM(2013)0700),

– der henviser til aftalen mellem de politiske partier af 1. marts 2013, den endelige rapport 
af 26. august 2013 fra undersøgelsesudvalget og aftalememorandummet af 16. september 
2013,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Makedonien og sin beslutning af 22. 
november 2012 om udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1. gentager sin opfordring til Rådet om hurtigst muligt at fastsætte en begyndelsesdato for 
tiltrædelsesforhandlinger;

2. opfordrer under henvisning til Kommissionens positive henstilling og risikoen for 
tilbagefald Det Europæiske Råd til som minimum at gentage sin beslutning fra december 
2012, hvori det konkluderede, at det i det store og hele delte Kommissionens syn, foregreb 
muligheden af en afgørelse om at indlede tiltrædelsesforhandlinger under det næste 
formandskab og bemærkede, at Kommissionen ville træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at gøre dette muligt;

3. opfordrer såvel den makedonske regering som Kommissionen til at udarbejde en 
kvantitativ undersøgelse af de sociale, politiske og økonomiske omkostninger, der vil 
blive følgen, hvis landet vedbliver med ikke at gøre fremskridt hen imod EU-tiltrædelse, 
både i landet selv og for dets naboer;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0453.
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4. konkluderer sammen med Kommissionen, at Københavnskriterierne er tilstrækkeligt 
opfyldt til, at tiltrædelsesforhandlinger kan påbegyndes; deler Kommissionens opfattelse, 
at kapitel 23 og 24 om retsvæsen, demokrati og menneskerettigheder vil bidrage til 
fremskridt inden for de selvsamme områder, som giver anledning til særlig bekymring i 
nogle medlemsstater;

5. fremhæver, at regeringen har formået at bevare makroøkonomisk stabilitet, og glæder sig 
over, at der igen er vækst i landet; deler bekymringen med hensyn til, om målet for det 
offentlige underskud på 2,6 % vil blive nået, og til, hvordan de offentlige finanser vil blive 
konsolideret;  henstiller, at Kommissionen tildeler landet status som "fungerende 
markedsøkonomi"; 

6. tilslutter sig Kommissionens opfattelse, at der er risiko for, at der vil blive sat 
spørgsmålstegn ved EU's troværdighed i udvidelsesprocessen, hvis Det Europæiske Råd 
stadig ikke formår at gøre fremskridt med hensyn til Makedoniens tiltrædelse af EU;  
understreger, at det også vil skade det klima, der er en nødvendighed for at kunne fremme 
EU-relaterede reformforanstaltninger;

7. mener, at de to parters manglende evne til at finde frem til en for begge parter rimelig og 
retfærdig løsning på navneproblematikken efter en periode på næsten 20 år og til trods for 
FN's mæglers ihærdige anstrengelser også sætter spørgsmålstegn ved troværdigheden af 
rammen herfor; 

8. opfordrer Grækenland til at bruge sit kommende formandskab for Den Europæiske Union 
til sammen med relevante kræfter i Kommissionen, Rådet og Parlamentet og i landet selv 
til at tilføre ny fremdrift til bestræbelserne på at løse navneproblematikken;

9. ser med tilfredshed, at der inden for ni måneder er afholdt tre møder i en god atmosfære 
mellem Makedoniens og Bulgariens premierministre; er overbevist om, at de dybtfølte 
historiske, samfundsmæssige og andre fælles anliggender mellem de to lande bedst kan 
løses gennem en dialog i denne ånd;  opfordrer de to lande til at vedblive med at tage 
væsentlige skridt hen imod indgåelse af en bilateral aftale; 

10. fastholder, at de henstillinger, der blev fremsat af det parlamentariske 
undersøgelsesudvalg efter hændelserne den 24. december 2012, skal gennemføres mest 
muligt, er stolt over den rolle, som udvidelseskommissæren og også Europa-Parlamentet 
spillede i forbindelse med at bane vej for aftalen af 1. marts, men erkender, at det er op til 
de politiske partier selv at etablere indbyrdes dialog og samarbejde og at forkaste brugen 
af boykot;

11. glæder sig over OSCE/ODIHR's valgobservationsmissions konklusioner, at lokalvalget i 
foråret blev afviklet tilfredsstillende; støtter regeringens tilsagn om at ville opfylde 
OSCE/ODIHR's henstillinger til en valgreform fuldt ud; opfordrer til en indsats for at 
undgå uklarhed mellem statens og partiernes aktiviteter under valgkampagner og til at 
sikre en aftale på tværs af partierne om kontrol med valglisterne;

12. opfordrer til uddybning af demokratiet gennem yderligere afgørende skridt hen imod 
budgetdecentralisering og gennem yderligere aktioner for at styrke respekten for det 
lokale selvstyre, navnlig i tilfælde, hvor det er andre partier end dem, der indgår i landets 



PE522.828v01-00 4/5 RE\1008035DA.doc

DA

centralregering, der har magten på lokalt plan;

13. glæder sig over fremskridt med EU's udvidelse med Albanien og Kosovo, men er 
bekymret over, at Kosovos albanske befolkning måske vil begynde at føle sig overset i 
processen, hvilket vil kunne skabe yderligere usikkerhed omkring gode interetniske 
forbindelser og den fremtidige politiske stabilitet i landet;

14. beklager, at der ikke er opnået flere fremskridt med hensyn til integreret uddannelse, og at 
der ikke er blevet bevilget midler til at gennemføre strategien for integreret uddannelse; er 
bekymret over, at det ser ud til, at færre unge etniske albanere mestrer det makedonske 
sprog, hvilket fører til vedvarende adskillelse og potentielle konflikter på grund af etnicitet 
blandt børn i skolealderen;

15. mener, at hindringer for gennemførelsen af en folketælling delvis kan løses gennem 
indførelsen af et folkeregister;

16. deler den opfattelse, at beskyttelse af ytringsfriheden med et mangfoldigt og pluralistisk 
medielandskab er en vital udfordring for landet; opfordrer til, at det aktuelle udkast til 
medielov underkastes yderligere høringer og dialog, således der kan opnås enighed om en 
omfattende reform, der har bred støtte i landets journalistiske kredse; 

17. fremhæver de fremskridt, der tidligere er gjort gennem rundbordsdrøftelser mellem 
regeringen og journalistforbundet, og mener, at en genindkaldelse af dette forum og 
gennemførelse af dets køreplan for opnåelse af ytringsfrihed fortsat er den vigtigste 
mekanisme til at gøre de nødvendige fremskridt;

18. tilskynder til fortsatte bestræbelser på at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet 
på en beslutsom og upartisk måde; udtrykker bekymring over varigheden af 
varetægtsfængslinger, over forholdene for de indsatte i fængslerne og i forbindelse med 
den udbredte opfattelse, at tidspunktet for og tempoet i behandlingen af retssager er 
politisk influeret, hvilket undergraver tilliden til retsvæsenet og regeringens legitimitet og 
svækker demokratiet;

19. opfordrer Kommissionen til at undersøge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
domme med forbindelse til Makedonien og efterlevelsen af dem i sine fremtidige 
statusrapporter;

20. bemærker tilfælde med en tilsyneladende uforholdsmæssig politiindsats i forbindelse med 
demonstrationer; opfordrer til at sikre, at bestræbelser på at opretholde den offentlige 
orden står i rimeligt forhold til omstændighederne og til at respektere den frie 
forsamlingsret;

21. glæder sig over Kommissionens plan om at indlede en særlig dialog om beskæftigelse og 
socialpolitik med Makedonien og andre lande i regionen; slår til lyd for foranstaltninger, 
der kan sikre en moderniseret arbejdslov, der er fuldt på linje med ILO's konventioner;

22. ser med tilfredshed på genåbningen af LGBTI-centret i Skopje efter fem forskellige 
angreb på det inden for de seneste 12 måneder;  konstaterer med tilfredshed resultaterne 
fra Makedoniens antidiskriminationsudvalg med hensyn til homofobi i skolebøger og 
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opfordrer til, at de bliver efterlevet; gentager, at antidiskriminationsloven fuldt ud skal 
stemme overens med EU- bestemmelserne på området; fordømmer alle former for vold 
mod LGBTI-samfundet og opfordrer alle Makedoniens ledende kræfter inden for politik 
og i samfundet mere generelt til at gøre det samme; opfordrer til retsforfølgelse af 
gerningsmændene til sådanne voldshandlinger; 

23. ser med tilfredshed på stigningen i antallet af kvindelige borgmestre fra nul til fire af 81 
borgmestre i landet; står uforstående over for, hvorfor vægtige ændringsforslag til loven 
om svangerskabsafbrydelse vedtoges af Parlamentet ved en afkortet procedure uden en 
bredere offentlig debat;

24. gentager sin opfordring til Kommissionen og Makedoniens regering om at nå til enighed 
om at afsætte en bestemt mindsteandel af førtiltrædelsesinstrumentets 
programmeringsperiode til at sikre ikke-statslige aktører et bidrag på 15 % og til, at faglig 
bistand til Makedoniens civilsamfundsorganisationer skal forvaltes af civilsamfundet selv;  
opfordrer desuden til, at IPA II også anvendes til at støtte bestræbelserne på at nå op på, at 
9 % af landets eget budget leveres gennem decentral regional og lokal forvaltning; 

25. støtter kraftigt, at den nuværende EU-visumliberaliseringsordning for Makedonien 
opretholdes; 

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Makedoniens regering og parlament.


