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Euroopa Parlamendi resolutsioon endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2013. aasta 
eduaruande kohta
(2013/2883(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2005. aasta otsust anda riigile ELiga 
ühinemiseks kandidaatriigi staatus ning võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 13. detsembri 
2012. aasta ning 27. ja 28. juuni 2013. aasta järeldusi,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 845 (1993) ja 817 (1993), samuti 
ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 47/225 (1993) ning 1995. aasta ajutist kokkulepet,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu otsust 13. septembri 1995. aasta ajutise kokkuleppe 
kohaldamise kohta,

– võttes arvesse komisjoni 16. aprilli 2013. aasta aruannet „Reformide elluviimine 
kõrgetasemelise ühinemisdialoogi raames ja heanaaberlike suhete edendamine” 
(COM(2013)0205), komisjoni eduaruannet (SWD(2013)0413) ning komisjoni 16. 
oktoobri 2013. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2013–
2014” (COM(2013)0700),

– võttes arvesse 1. märtsi 2013. aasta erakondadevahelist kokkulepet, uurimiskomisjoni 26. 
augusti 2013. aasta lõpparuannet ning 16. septembri 2013. aasta vastastikuse mõistmise 
memorandumit,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone selle riigi kohta, sh 22. novembri 2012. aasta 
resolutsiooni laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised 
huvid1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

1. kordab nõukogule esitatud üleskutset määrata viivitamatult kindlaks 
ühinemisläbirääkimiste alustamise kuupäev;

2. arvestades komisjoni heakskiitvat soovitust ja hoiatades tagasilanguse ohu eest, kutsub 
Euroopa Ülemkogu üles vähemalt kordama oma 2012. aasta detsembri otsust, milles 
nõustuti üldjoontes komisjoni seisukohtadega, nähti ette ühinemisläbirääkimiste 
alustamise otsuse võimalik vastuvõtmine järgmise eesistumisperioodi jooksul ning 
märgiti, et komisjon võtab selleks kõik vajalikud ettevalmistavad meetmed;

3. kutsub nii valitsust kui ka komisjoni üles viima läbi kvantitatiivse analüüsi selle kohta, 
milline on ELiga ühinemise protsessi jätkuva seisaku ühiskondlik, poliitiline ja 
majanduslik hind kõnealuse riigi ja tema naaberriikide jaoks;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0453.
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4. on komisjoniga nõus, et Kopenhaageni kriteeriumid on ühinemisläbirääkimiste 
alustamiseks piisaval määral täidetud; jagab komisjoni seisukohta, et läbirääkimiste 
alustamine õigussüsteemi, demokraatiat ja inimõigusi käsitlevate peatükkide 23 ja 24 üle 
kiirendab edusammude tegemist just nendes küsimustes, mis mõnedele liikmesriikidele 
erilist muret valmistavad;

5. kiidab valitsust makromajandusliku stabiilsuse säilitamise eest ning peab majanduskasvu 
saavutamist kiiduväärseks; väljendab muret seoses küsimustega, kas 2016. aastaks seatud 
eesmärk vähendada avaliku sektori eelarvepuudujääki 2,6%-ni täidetakse või mitte ning 
kuidas riigi rahandus konsolideeritakse; soovitab komisjonil anda riigile toimiva 
turumajandusega riigi staatuse;

6. kinnitab komisjoni järeldust, et Euroopa Ülemkogu jätkuv suutmatus teha edusamme riigi
ühinemiseks ELiga võib kahjustada ELi laienemisprotsessi usaldusväärsust ning ühtlasi 
takistab see ELiga seotud reformimeetmete võtmist soodustava keskkonna loomist;

7. on veendunud, et osapoolte suutmatus leida ÜRO vahendaja suurtele jõupingutustele 
vaatamata ligi 20 aasta jooksul nimeküsimuses mõlemale poolele vastuvõetav ja õiglane 
lahendus seab kahtluse alla ka selleks loodud raamistiku usaldusväärsuse;

8. kutsub Kreekat üles kasutama oma lähenevat Euroopa Liidu eesistumisperioodi selleks, et 
anda kooskõlas komisjoni, nõukogu ja parlamendi ning riigi enda huvidega uus poliitiline 
hoog nimeprobleemi lahendamise jõupingutustele;

9. peab kiiduväärseks asjaolu, et üheksa kuu jooksul on kõnealuse riigi ja Bulgaaria 
peaminister kolmel korral sõbralikus õhkkonnas kohtunud; on veendunud, et nimetatud 
riikides teravalt tajutavaid ajaloolisi, ühiskondlikke ja muid ühiseid probleeme on kõige 
parem käsitleda just sellises vaimus peetava dialoogi abil; nõuab tungivalt, et kumbki riik 
võtaks ka edaspidi kahepoolse kokkuleppe saavutamiseks olulisi meetmeid; 

10. kordab, et 24. detsembri 2012. aasta sündmuste järel loodud parlamendi uurimiskomisjoni 
soovitusi tuleks võimalikult täielikult rakendada; tunneb uhkust laienemisvoliniku ja 
Euroopa Parlamendi rolli üle 1. märtsi kokkuleppe vahendamisel, kuid märgib, et 
kahepoolse dialoogi ja koostöö saavutamine ning boikottide vältimine on erakondade endi 
kohus;

11. peab kiiduväärseks OSCE/ODIHRi valimisvaatlusmissiooni järeldusi, mille kohaselt olid 
kevadel toimunud kohalike omavalitsuste valimised tõhusalt korraldatud; peab 
kiiduväärseks valitsuse lubadust täita täielikult valimisreformi kohta esitatud 
OSCE/ODIHRi soovitused; nõuab tungivalt meetmete võtmist selleks, et vältida 
valimiskampaaniate ajal riigi ja erakondade tegevuse piiride hägustumist ning tagada 
erakondadevaheline kokkulepe valijate registri kontrollimiseks; 

12. nõuab tungivalt, et demokraatiat süvendataks nii uute otsustavate meetmete võtmisega 
eelarve detsentraliseerimiseks kui ka täiendavate meetmetega kohaliku tasandi 
omavalitsuste suuremaks austamiseks (eelkõige juhtudel, kus kohalikul tasandil on võimul 
muud erakonnad kui need, kellest koosneb keskvalitsus);
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13. peab seoses ELi laienemisega kiiduväärseks Albaania ja Kosovo suhtes tehtud edusamme, 
kuid kardab, et riigi albaanlastest elanikkond võib hakata end selles protsessis 
kõrvalejäetuna tundma ning see võib tulevikus ohustada rahvustevahelisi suhteid ja riigi 
poliitilist stabiilsust;

14. peab kahetsusväärseks, et hariduse integreerimise vallas ei ole tehtud suuremaid 
edusamme ning et integreeritud haridust käsitleva strateegia rakendamiseks ei ole 
eraldatud vahendeid; väljendab muret seoses asjaoluga, et üha vähem noori etnilisi 
albaanlasi näib oskavat makedoonia keelt, mis toob juba kooliealiste laste seas kaasa 
püsiva eraldatuse ning võimalikud konfliktid etniliste rühmade vahel;

15. on veendunud, et rahvaloenduse korraldamisega seotud takistused on võimalik osaliselt 
ületada rahvastikuregistri loomise abil;

16. väljendab lisaks muret seoses riigi äärmiselt olulise ülesandega tagada sõnavabadus ning 
mitmekesine ja pluralistlik meedia; nõuab, et uue meediaseaduse eelnõu üle korraldataks 
täiendavaid konsultatsioone ja arutelusid, et nii olulises reformis lepitaks kokku kogu riigi 
ajakirjandusringkondade ulatuslikul toetusel;

17. tõstab esile valitsuse ja ajakirjanike liidu esindajate osalusel toimunud ümarlaua 
varasemad saavutused ning on veendunud, et vajalike edusammude tegemiseks tuleks 
esmajoones ümarlaud uuesti kokku kutsuda ning viia ellu selle poolt sõnavabaduse 
saavutamiseks koostatud tegevuskava;

18. toetab jätkuvate jõupingutuste tegemist selleks, et võidelda tulemuslikul ja erapooletul 
viisil korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu; peab murettekitavaks pikki 
eelvangistusi, kinnipeetavate vanglatingimusi ning üldlevinud arusaama, et 
kohtuprotsesside toimumise aeg ja kiirus sõltub poliitikast, kuna nii õõnestatakse 
kohtuvõimu usaldusväärsust ja valitsuse legitiimsust ning nõrgendatakse demokraatiat;

19. kutsub komisjoni üles analüüsima oma tulevastes eduaruannetes riigi kohta tehtud 
Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ja nende kohaldamist;

20. märgib, et meeleavaldustega seoses on tulnud ette politseijõudude ilmselt ülemäärast 
kasutamist; nõuab, et avaliku korra tagamiseks tehtavad jõupingutused oleksid 
proportsionaalsed; nõuab ühtlasi kogunemisvabaduse õiguse austamist;

21. peab kiiduväärseks komisjoni kavatsust alustada nii kõnealuse riigi kui ka muude 
piirkonna riikidega tööhõive- ja sotsiaalpoliitika alast dialoogi; ergutab võtma meetmeid, 
mille eesmärk on tagada ajakohastatud tööõiguse täielik vastavus ILO konventsioonidele;

22. peab kiiduväärseks, et Skopje LGBTI-inimeste keskus on pärast viimase kaheteistkümne 
kuu jooksul selle vastu toime pandud viit eri rünnakut uuesti avatud; peab tervitatavaks 
riigi diskrimineerimisvastase komisjoni järeldusi, mis taunivad homofoobia ilminguid 
õpikutes, ning nõuab nende järelduste ulatuslikumat kohaldamist; kordab, et 
diskrimineerimisvastane seadus peab olema täielikus kooskõlas ELi õigustikuga; mõistab 
hukka igasuguse vägivalla LGBTI kogukonna vastu ning kutsub kõiki riigi 
poliitikaringkondade ja ühiskonna juhtfiguure üles tegema sama; nõuab sellise vägivalla 
toimepanijate vastutusele võtmist;
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23. peab kiiduväärseks asjaolu, et kui varem ei olnud riigis ühtegi naislinnapead, siis nüüd on 
81 linnapea seas neli naist; soovib teada, miks võttis parlament raseduse katkestamise 
seaduse olulised muudatused vastu kiirmenetlusega ning laiema avaliku aruteluta;

24. kordab oma nõudmist, et komisjon ja valitsus näeksid järgmisel programmitöö perioodil 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendist ette minimaalsed vahendid selleks, et 15% 
maksetest tehtaks valitsusvälistele osalejatele, ning et kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele antavat tehnilist abi haldaks kodanikuühiskond ise; nõuab lisaks, et II 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendit kasutataks ka selleks, et aidata vastavalt seatud 
eesmärkidele realiseerida 9% riigieelarvest detsentraliseeritult piirkondliku ja kohaliku 
tasandi omavalitsuste kaudu;

25. nõuab äärmiselt tungivalt antud riigi suhtes kehtiva ELi lihtsustatud viisakorra säilitamist;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning antud riigi valitsusele ja parlamendile.


