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Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa 
koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta
(2013/2883(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen myöntää 
maalle EU:n ehdokasvaltion asema sekä 13. joulukuuta 2012 ja 27. ja 28. kesäkuuta 2013 
pidettyjen kokousten päätelmät,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 845 (1993) ja 817 (1993) 
sekä YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 47/225 (1993) ja vuonna 1995 tehdyn 
väliaikaisen sopimuksen,

– ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen antaman tuomion 13. syyskuuta 1995 
tehdyn väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta,

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2013 annetun komission kertomuksen ”Uudistusten 
toteuttaminen liittymistä koskevan korkean tason vuoropuhelun yhteydessä sekä hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen” (COM(2013)0205), edistymiskertomuksen 
(SWD(2013)0413) ja 16. lokakuuta 2013 annetun tiedonannon ”Laajentumisstrategia sekä 
vuosien 2013–2014 tärkeimmät haasteet” (COM(2013)0700),

– ottaa huomioon kaikkien poliittisten puolueiden 1. maaliskuuta 2013 tekemän 
sopimuksen, tutkintavaliokunnan 26. elokuuta 2013 antaman lopullisen raportin sekä 
16. syyskuuta 2013 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja 22. marraskuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman laajentumisesta, politiikoista, kriteereistä ja EU:n strategisista eduista1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

1. pyytää jälleen neuvostoa vahvistamaan viipymättä päivämäärän liittymisneuvottelujen 
aloittamiseksi;

2. kehottaa Eurooppa-neuvostoa, ottaen huomioon komission myönteisen suosituksen ja 
varoittaen lipsumisen riskeistä, vähintäänkin toistamaan joulukuussa 2012 antamansa 
päätöksen, jossa se totesi olevansa yleisesti komission kannalla, ennakoi mahdollista 
päätöstä liittymisneuvotteluiden aloittamisesta seuraavalla puheenjohtajakaudella ja totesi, 
että komissio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin tämän mahdollistamiseksi;

3. kehottaa sekä hallitusta että komissiota laatimaan kvantitatiivisen arvion sosiaalisista, 
poliittisista ja taloudellisista kustannuksista, joita aiheutuisi sekä maalle itselleen että sen 
naapureille, jos sen unioniin liittyminen ei edelleenkään etenisi;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0453.
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4. on samaa mieltä komission kanssa, että Kööpenhaminan kriteerien noudattaminen on 
riittävää liittymisneuvotteluiden aloittamiseksi; on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että oikeutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevien neuvottelulukujen 23 ja 24 
avaaminen edistää kehitystä juuri niillä aloilla, jotka ovat yhä joidenkin jäsenvaltioiden 
erityisen huolen aiheena;

5. antaa hallitukselle tunnustusta makrotaloudellisen vakauden säilyttämisestä ja panee 
tyytyväisenä merkille paluun kasvu-uralle; jakaa huolen siitä, saavutetaanko 2,6 prosentin 
alijäämätavoite vuoteen 2016 mennessä ja miten julkinen talous vakautetaan; suosittelee, 
että komissio myöntäisi maalle toimivan markkinatalouden aseman;

6. hyväksyy komission havainnon siitä, että jos Eurooppa-neuvostossa ei vieläkään edistytä 
maan liittymisasiassa, koko EU:n laajentumisprosessin uskottavuus kärsii; lisää, että se 
pilaa myös EU-jäsenyyteen liittyvien uudistustoimien kannustamiseksi tarvittavan 
ilmapiirin;

7. katsoo, että osapuolten kykenemättömyys löytää reilua ja oikeudenmukaista ratkaisua 
lähes 20 vuotta jatkuneeseen nimikiistaan, vaikka YK:n sovittelija on tehnyt parhaansa, 
asettaa kyseenalaiseksi myös asian ratkaisemiseksi tarkoitetun kehyksen uskottavuuden;

8. kehottaa Kreikkaa käyttämään tulevaa unionin puheenjohtajakauttaan yhdessä kaikkien 
komission, neuvoston ja parlamentin ja itse maassa olevien intressiryhmien kanssa uuden 
poliittisen sysäyksen antamiseksi nimikiistan ratkaisemiseksi;

9. panee tyytyväisenä merkille, että yhdeksän kuukauden aikana on pidetty kolme maan 
pääministerin ja Bulgarian pääministerin välistä kokousta hyvässä ilmapiirissä; katsoo, 
että voimakkaita tunteita herättävät historialliset, paikallisyhteisöihin liittyvät ja muut 
yhteiset kysymykset näiden kahden maan välillä ratkaistaan parhaiten vuoropuhelulla 
hyvässä hengessä; kehottaa molempia maita jatkamaan merkittävää edistystä 
kahdenvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi; 

10. vaatii toteuttamaan vuoden 2012 joulukuun 24 päivän tapahtumien parlamentaarisen 
tutkintavaliokunnan suositukset mahdollisimman täysimääräisesti; on ylpeä 
laajentumiskomissaarin ja Euroopan parlamentin avustavasta roolista 1. maaliskuuta 
saavutetun sopimuksen aikaansaamisessa, mutta toteaa, että keskinäisen vuoropuhelun ja 
yhteistyön aikaansaaminen ja boikoteista luopuminen on poliittisten puolueiden vastuulla;

11. panee tyytyväisenä merkille Etyj/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan päätelmät, joiden 
mukaan kevään kunnallisvaalien hallinnointi oli tehokasta; antaa tukensa hallituksen 
sitoumukselle toteuttaa Etyj/ODIHR:n vaaliuudistusta koskevat suositukset 
täysimääräisesti; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla estetään valtion ja puolueiden 
toiminnan sekoittuminen vaalikampanjoiden aikana ja varmistetaan puolueiden välinen 
sopimus vaaliluetteloiden tarkastamisesta;

12. vaatii syventämään demokratiaa uusilla määrätietoisilla toimilla talousarvion 
hajauttamiseksi ja paikallisen itsehallinnon kunnioittamisen parantamiseksi erityisesti 
tapauksissa, joissa paikallista valtaa käyttävät muut kuin maan hallituksessa olevat 
puolueet;
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13. panee tyytyväisenä merkille EU:n laajentumisessa Albaniaan ja Kosovoon saavutetun 
edistyksen, mutta on huolissaan, että maan albaaniväestö saattaa alkaa tuntea jääneensä 
jälkeen tässä prosessissa, mikä saattaa vaarantaa kansallisuuksien väliset hyvät suhteet ja 
maan poliittisen vakauden tulevaisuudessa;

14. pitää valitettavana, että kysymyksessä yhtenäisestä koulutuksesta ei ole saavutettu 
enempää edistystä ja että yhtenäisen koulutuksen strategian toteuttamiseksi ei ole 
myönnetty varoja; on huolissaan siitä, että yhä harvemmat albaanit näyttävät osaavan 
makedonian kieltä, mikä johtaa jatkuvaan erotteluun ja mahdolliseen kansallisuuksien 
väliseen konfliktiin kouluikäisten lasten välillä;

15. katsoo, että väestölaskennan suorittamisen esteet voidaan poistaa osittain perustamalla 
väestörekisteri;

16. on myös huolissaan siitä, että sananvapauden turvaaminen ja moniarvoiset ja 
monimuotoiset viestimet ovat yhä maalle elintärkeä haaste; kehottaa käymään vielä 
neuvotteluja ja vuoropuhelua tiedotusvälineitä koskevasta lakiesityksestä, jotta näin 
merkittävästä uudistuksesta voitaisiin sopia koko maan toimittajakunnan laajalla tuella;

17. korostaa hallituksen ja journalistiliiton pyöreän pöydän neuvotteluissa aiemmin 
saavutettua edistystä ja katsoo, että pyöreän pöydän kutsuminen uudelleen koolle ja sen 
sananvapauden etenemissuunnitelman toteuttaminen on yhä ensisijainen tapa saavuttaa 
riittävää edistystä;

18. kannustaa jatkamaan päättäväisesti ja puolueettomasti työtä korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumiseksi; ilmaisee huolensa pitkistä tutkintavankeusajoista, pidätettyjen 
vankilaoloista ja laajalle levinneestä käsityksestä, että oikeusprosessien ajoitukseen ja 
vauhtiin vaikutetaan poliittisesti, mikä heikentää oikeuslaitosta kohtaan tunnettua 
luottamusta, hallituksen legitimiteettiä ja demokratiaa;

19. pyytää komissiota arvioimaan seuraavissa edistymiskertomuksissaan maata koskevia 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ja niiden soveltamista;

20. panee merkille tapaukset, joissa näyttää olevan kyse liian kovaotteisesta poliisitoiminnasta 
mielenosoituksissa; kehottaa pitämään toimet yleisen järjestyksen säilyttämiseksi 
kohtuullisina ja kunnioittamaan oikeutta kokoontua vapaasti;

21. panee tyytyväisenä merkille komission suunnitelman käynnistää erityinen vuoropuhelu 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta maan ja muiden alueen maiden kanssa; kannustaa 
ryhtymään toimiin täysin ILOn yleissopimusten mukaisen uudenaikaisen 
työlainsäädännön varmistamiseksi;

22. panee tyytyväisenä merkille homo-, bi-, trans- ja interseksuaalisten henkilöiden 
tukikeskuksen avaamisen uudelleen Skopjessa sen jälkeen kun siihen oli kohdistettu viisi 
hyökkäystä viimeisen vuoden aikana; panee tyytyväisenä merkille maan syrjinnän 
vastaisen komission selvitykset koulukirjoissa olevasta homofobiasta ja kehottaa 
ryhtymään lisätoimiin; toistaa vaatimuksensa, että syrjinnän vastaisen lain on vastattava 
täysin EU:n lainsäädäntöä; tuomitsee kaiken homo-, bi-, trans- ja interseksuaalisiin 
henkilöihin kohdistuvan väkivallan ja kehottaa kaikkia maan johtavia poliitikkoja ja 
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muutakin yhteiskuntaa tekemään samoin; kehottaa saattamaan tällaiseen väkivaltaan 
syyllistyneet oikeuden eteen;

23. panee tyytyväisenä merkille naispuolisten kunnanjohtajien määrän nousun nollasta neljään 
maan 81 kunnanjohtajasta; tiedustelee, miksi merkittävät muutokset raskauden 
keskeyttämistä koskevaan lakiin hyväksyttiin parlamentissa nopeutetussa käsittelyssä 
ilman laajempaa kansalaiskeskustelua;

24. toistaa komissiolle ja hallitukselle esittämänsä kehotuksen sopia, että liittymistä 
valmistelevan tukivälineen seuraavalla ohjelmakaudella määrätään vähimmäiskiintiö, jolla 
varmistetaan 15 prosenttia maksuista muille kuin valtiollisille toimijoille ja että
kansalaisjärjestöt hallinnoisivat itse niille myönnettyä teknistä tukea; katsoo myös, että 
IPA II -tukivälinettä on käytettävä tukemaan toimia, joilla pyritään tavoitteeseen, että 
yhdeksän prosenttia maan talousarviosta toteutetaan hajautettujen alueellisten ja 
paikallisten hallintojen kautta;

25. kehottaa painokkaasti säilyttämään maan nykyisen viisumivapausjärjestelmän unionin 
kanssa;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä maan hallitukselle ja parlamentille.


