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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για 
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
(2013/2883 (RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, 
για την παραχώρηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα 
συμπεράσματα του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 και της 27ης/28ης Ιουνίου 2013,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αριθ. 845 (1993) και 817 
(1993), καθώς και το ψήφισμα αριθ. 47/225 (1993) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και 
την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας, της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής: Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου και προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας 
(COM(2013)0205) της 16ης Απριλίου 2013, την έκθεση προόδου της (SWD(2013)0413) 
και την ανακοίνωση της 16ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και 
κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014» (COM(2013)0700),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 1ης Μαρτίου 2013 μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, την 
τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2013 και το υπόμνημα 
συνεννόησης της 16ης Σεπτεμβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα αυτή και το ψήφισμά 
του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και 
στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία για την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

2. δεδομένης της θετικής σύστασης της Επιτροπής και προειδοποιώντας για τους κινδύνους 
υπαναχώρησης, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τουλάχιστον να επαναλάβει την απόφασή 
του του Δεκεμβρίου 2012 στην οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συμμερίζεται σε 
μεγάλο βαθμό την άποψη της Επιτροπής, προβλέπει πιθανή απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης εντός της επόμενης προεδρίας και σημειώνει ότι η 
Επιτροπή θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτό προπαρασκευαστικές 
εργασίες·

3. καλεί την κυβέρνηση και την Επιτροπή να εκπονήσουν ποσοτική ανάλυση του 
κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού κόστους σε περίπτωση που η χώρα 
εξακολουθήσει να μη σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ, τόσο 
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στην ίδια τη χώρα όσο και για τους γείτονές της·

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης πληρούνται επαρκώς 
προκειμένου να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις· συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ενισχύσει την πρόοδο στα ζητήματα εκείνα ακριβώς που 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για ορισμένα κράτη μέλη·

5. επαινεί την κυβέρνηση για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και 
χαιρετίζει την επιστροφή στην ανάπτυξη· συμμερίζεται την ανησυχία για το κατά πόσον 
θα επιτευχθεί ή όχι ο στόχος της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 2,6% έως το 
2016 και για τον τρόπο εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών· συνιστά στην Επιτροπή 
να αναγνωρίσει στη χώρα «καθεστώς λειτουργούσας οικονομίας αγοράς»·

6. συντάσσεται με το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οιαδήποτε συνεχιζόμενη αποτυχία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να σημειώσει πρόοδο σε σχέση με την ένταξη της χώρας στην 
ΕΕ θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ· προσθέτει ότι 
διαταράσσει επίσης το κλίμα που απαιτείται προκειμένου να ενισχυθούν τα 
μεταρρυθμιστικά μέτρα που συνδέονται με την ΕΕ·

7. πιστεύει ότι η αδυναμία και των δύο πλευρών, παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες 
του Διαμεσολαβητή των ΗΕ, να βρουν μια δίκαιη και πρόσφορη και για τα δύο μέρη 
λύση στη διένεξη για το όνομα εδώ και 20 περίπου χρόνια θέτει υπό αμφισβήτηση εκτός 
των άλλων την αξιοπιστία του πλαισίου για την επίτευξη αυτού του στόχου·

8. καλεί την Ελλάδα να αξιοποιήσει την επερχόμενη ανάληψη της προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο και στην ίδια τη χώρα, για να δώσει νέα πολιτική ώθηση σε μια 
προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος της ονομασίας·

9. επικροτεί το γεγονός ότι σε διάστημα εννέα μηνών έχουν πραγματοποιηθεί τρεις 
συνεδριάσεις σε καλό κλίμα μεταξύ των πρωθυπουργών της χώρας και της Βουλγαρίας· 
πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης ιστορικών ζητημάτων όπως και ζητημάτων 
των κοινοτήτων και άλλων θεμάτων στα οποία οι δύο χώρες έχουν μεγάλη ευαισθησία, 
είναι ο διάλογος σε αυτό το πνεύμα· παροτρύνει τις δύο χώρες να συνεχίσουν να κάνουν 
σημαντικά βήματα για την επίτευξη διμερούς συμφωνίας· 

10. επιμένει ότι απαιτείται η πληρέστερη δυνατή εφαρμογή των συστάσεων της 
κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής μετά τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου 2012, 
αισθάνεται υπερήφανο για τον διαμεσολαβητικό ρόλο που διαδραμάτισε ο αρμόδιος για 
τη διεύρυνση Επίτροπος και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευση της 
συμφωνίας της 1ης Μαρτίου, αλλά αναγνωρίζει ότι είναι ευθύνη των πολιτικών μερών 
και μόνο να εγκαθιδρύσουν αμοιβαίο διάλογο και συνεργασία και να αποκηρύξουν το 
μέσο του μποϊκοτάζ·

11. χαιρετίζει τα συμπεράσματα της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του
ΟΑΣΕ/ODIHR, σύμφωνα με τα οποία υπήρξε αποτελεσματική διαχείριση των εαρινών 
δημοτικών εκλογών· επικροτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης να εκπληρώσει στο ακέραιο 
τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR για εκλογική μεταρρύθμιση· ζητεί την ανάληψη δράσης 
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για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ δραστηριοτήτων του κράτους και των κομμάτων 
κατά τη διάρκεια των εκλογικών εκστρατειών και να εξασφαλιστεί διακομματική 
συμφωνία για τον έλεγχο των εκλογικών καταλόγων·

12. απευθύνει παρότρυνση για εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσω περαιτέρω αποφασιστικών 
μέτρων προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης του προϋπολογισμού και με επιπλέον 
δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο σεβασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου τον έλεγχο σε τοπικό επίπεδο έχουν κόμματα διαφορετικά από την 
κεντρική κυβέρνηση·

13. μολονότι εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
τη διεύρυνση της ΕΕ προς την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, ανησυχεί για το γεγονός 
ότι ο αλβανικός πληθυσμός της χώρας μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται ότι «έχει μείνει 
πίσω» στη διαδικασία, γεγονός που ενδέχεται να απειλήσει τις καλές σχέσεις μεταξύ 
εθνοτήτων και την πολιτική σταθερότητα της χώρας στο μέλλον·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον 
αφορά την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και δεν έχουν διατεθεί κεφάλαια για την εφαρμογή 
της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση· εκφράζει την ανησυχία του διότι
μειωμένος αριθμός νέων που ανήκουν στην αλβανική εθνότητα φαίνεται να κατέχουν τη 
μακεδονική γλώσσα, γεγονός που οδηγεί σε συνεχιζόμενο διαχωρισμό και δυνητική 
σύγκρουση σε εθνοτική βάση μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας·

15. πιστεύει ότι τα εμπόδια στη διενέργεια απογραφής μπορούν εν μέρει να ξεπεραστούν με 
τη θέσπιση ληξιαρχείου·

16. συμμερίζεται το μέλημα για τη διαφύλαξη της ελευθερίας έκφρασης, μέσα από ένα 
ποικίλο και πολυφωνικό Τύπο, που παραμένει πρόκληση ζωτικής σημασίας για τη χώρα· 
ζητεί το τρέχον σχέδιο νόμου για τα μέσα ενημέρωσης να αποτελέσει αντικείμενο 
περαιτέρω διαβούλευσης και διαλόγου, ούτως ώστε αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση 
να συμφωνηθεί μόνον εφόσον έχει την ευρεία υποστήριξη της δημοσιογραφικής 
κοινότητας σε ολόκληρη τη χώρα·

17. υπογραμμίζει την πρόοδο που σημειώθηκε νωρίτερα με τη στρογγυλή τράπεζα μεταξύ της 
κυβέρνησης και της Ένωσης Δημοσιογράφων και πιστεύει ότι η επανάληψη της 
στρογγυλής τραπέζης και η τήρηση του χάρτη πορείας προς την ελευθερία έκφρασης 
εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο μηχανισμό επίτευξης της αναγκαίας προόδου·

18. ενθαρρύνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την πάταξη της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος με δυναμικό και αμερόληπτο τρόπο· εκφράζει την ανησυχία 
του για την προσφυγή στη μακροχρόνια προφυλάκιση, για τις συνθήκες κράτησης στις 
φυλακές και σε σχέση με την κρατούσα αντίληψη ότι το χρονοδιάγραμμα και ο ρυθμός 
των νομικών διαδικασιών επηρεάζονται από την πολιτική, πράγμα που υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και στη νομιμότητα της κυβέρνησης και 
αποδυναμώνει τη δημοκρατία·

19. καλεί την Επιτροπή, στις μελλοντικές της εκθέσεις προόδου, να αναλύσει τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τη χώρα και την 
εφαρμογή τους·
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20. επισημαίνει περιπτώσεις καταφανώς υπερβολικής αστυνόμευσης στις διαδηλώσεις· ζητεί 
οι προσπάθειες για την τήρηση της δημόσιας τάξης να είναι αναλογικές και να σέβονται 
το δικαίωμα του συνέρχεσθαι·

21. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει ειδικό διάλογο για την 
απασχόληση  και την κοινωνική πολιτική με αυτή και με άλλες χώρες στην περιοχή· 
ενθαρρύνει τα μέτρα για την εξασφάλιση εκσυγχρονισμένου εργατικού δικαίου, 
συμμορφούμενου πλήρως προς τις συμβάσεις της ΔΟΕ·

22. χαιρετίζει το εκ νέου άνοιγμα του Κέντρου ΛΟΑΔΜ στα Σκόπια μετά από πέντε 
διαφορετικές επιθέσεις το τελευταίο δωδεκάμηνο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
πόρισμα της εθνικής επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά της 
ομοφοβίας στα σχολικά βιβλία και απευθύνει έκκληση για την ευρύτερη εφαρμογή του· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για νομοθεσία κατά των διακρίσεων με στόχο την πλήρη 
συμμόρφωση προς το κεκτημένο της ΕΕ· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας κατά της 
κοινότητας ΛΟΑΔΜ και καλεί όσους έχουν ηγετικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας 
και την ευρύτερη κοινωνία να πράξουν το ίδιο· ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι 
δράστες των βιαιοπραγιών αυτών·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του αριθμού των γυναικών δημάρχων από 
καμία σε τέσσερις, μεταξύ των 81 δημάρχων της χώρας· διερωτάται για ποιο λόγο 
σημαντικές τροποποιήσεις του νόμου για τη διακοπής της κύησης εγκρίθηκαν από το 
Κοινοβούλιο με συντομευμένη διαδικασία, χωρίς να διεξαχθεί ευρύτερη δημόσια 
συζήτηση·

24. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και την κυβέρνηση να συμφωνήσουν 
ότι θα αφιερωθεί μια ελάχιστη ποσόστωση από το μέσο προενταξιακής βοήθειας της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού για την εξασφάλιση του 15% των ενισχύσεων σε 
μη κρατικούς φορείς και ότι τη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα την αναλάβει η ίδια η κοινωνία των πολιτών· 
ζητεί επίσης το ΜΠΒ ΙΙ να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την υποστήριξη των 
προσπαθειών να ορισθεί ως στόχος το 9% του προϋπολογισμού της χώρας να διατίθεται 
μέσω της αποκεντρωμένης περιφερειακής και τοπικής κυβέρνησης·

25. απευθύνει θερμή παρότρυνση για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος ελευθέρωσης 
των θεωρήσεων για την ΕΕ·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας.


