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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2013 betreffende de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
(2013/2883(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 16 december 2005 om de status van 
kandidaat-land voor EU-lidmaatschap toe te kennen, evenals zijn conclusies van 13 
december 2012 en van 27 en 28 juni 2013,

– gezien resoluties 845 (1993) en 817 (1993) van de VN-Veiligheidsraad en resolutie 
47/225 van de Algemene Vergadering van de VN, en gezien het interim-akkoord van 
1995,

– gezien het arrest van het Internationaal Gerechtshof over de toepassing van het interim-
akkoord van 13 september 1995,

– gezien het verslag van de Commissie van 16 april 2013, met de titel "Tenuitvoerlegging 
van de hervormingen in het kader van de toetredingsdialoog op hoog niveau en 
bevordering van goede nabuurschapsbetrekkingen" (COM(2013)0205), haar 
voortgangsverslag (SWD(2013)0413) en mededeling van 16 oktober 2013 met de titel 
"Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2013-2014" (COM(2013)0700),

– gezien de overeenkomst tussen de politieke partijen van 1 maart 2013, het eindverslag van 
de enquêtecommissie van 26 augustus 2013 en het memorandum van overeenstemming 
van 16 september 2013,

– gezien zijn eerdere resoluties over het land, onder meer zijn resolutie van 22 november 
2012 over uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU1,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

1. herhaalt zijn verzoek aan de Raad om onverwijld een datum vast te stellen voor de 
opening van de toetredingsonderhandelingen;

2. waarschuwt voor het risico op terugval en verzoekt de Europese Raad, gezien de positieve 
aanbeveling van de Commissie, op zijn minst tot hetzelfde besluit te komen als in 
december 2012, waarin hij concludeerde dat hij het standpunt van de Commissie 
grotendeels deelde, vooruitliep op een mogelijk besluit de toetredingsonderhandelingen 
tijdens het volgende voorzitterschap te openen, en opmerkte dat de Commissie alle 
noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden op zich zou nemen om dit mogelijk te 
maken;

3. verzoekt zowel de regering als de Commissie een kwantitatieve analyse te produceren van 
de sociale, politieke en economische kosten die zich voordoen wanneer een land er maar 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0453.
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niet in slaagt voortgang te maken met de EU-toetreding, zowel voor het land zelf als voor 
zijn buurlanden;

4. concludeert samen met de Commissie dat in voldoende mate aan de criteria van 
Kopenhagen  is voldaan om met de toetredingsonderhandelingen te kunnen beginnen; is 
het met de Commissie eens dat het openen van de hoofdstukken 23 en 24 over justitie, 
democratie en de mensenrechten juist op die gebieden die bepaalde lidstaten bijzonder na 
aan het hart liggen, voor extra voortgang zal zorgen;

5. looft de regering dat zij de macro-economische stabiliteit heeft weten te behouden en is 
ingenomen met de terugkeer van de groei; deelt de zorgen over de vraag of het 
streefpercentage van 2,6% overheidstekort per 2016 zal worden behaald en hoe de 
openbare financiën worden geconsolideerd; beveelt aan dat de Commissie het land de 
status van "werkende markteconomie" toekent;

6. bevestigt de conclusie van de Commissie dat ieder aanhoudend falen van de Europese 
Raad om vorderingen te maken met betrekking tot de EU-toetreding van het land de 
geloofwaardigheid van het uitbreidingsproces van de EU op het spel zet; voegt daaraan 
toe dat dat ook het noodzakelijke klimaat voor het bevorderen van EU-gerelateerde 
hervormingsmaatregelen ondermijnt;

7. is van oordeel dat het feit dat beide partijen er gedurende bijna twintig jaar niet in zijn 
geslaagd een voor beiden rechtvaardige en billijke oplossing te vinden voor het geschil 
over de naam, ondanks de intensieve inspanningen van de VN-bemiddelaar, ook vragen 
oproept over de geloofwaardigheid van het daarvoor opgezette kader; 

8. verzoekt Griekenland om zijn komende voorzitterschap van de Europese Unie, samen met 
alle belangen binnen de Commissie, de Raad en het Parlement en in het land zelf, te 
gebruiken om een nieuwe politieke impuls te geven aan de inspanningen het geschil over 
de naam te beslechten;

9. juicht toe dat er in negen maanden tijd drie vergaderingen hebben plaatsgevonden in een 
goede sfeer tussen de premiers van het land en Bulgarije; gelooft dat de diepgewortelde 
historische en gemeenschapskwesties evenals andere gezamenlijke onderwerpen tussen de 
twee landen het best kunnen worden afgehandeld door een dialoog in deze geest;  spoort 
beide landen aan aanzienlijke stappen te blijven nemen voor het bereiken van een 
bilaterale overeenkomst; 

10. dringt aan op een zo volledig mogelijke uitvoering van de aanbevelingen van de 
parlementaire enquêtecommissie na de gebeurtenissen van 24 december 2012; is trots op 
de door de commissaris voor Uitbreiding en de door het Parlement zelf gespeelde rol bij 
het sluiten van de overeenkomst van 1 maart, maar erkent dat de politieke partijen zelf 
verantwoordelijk zijn voor het aangaan van een onderlinge dialoog en samenwerking en 
om het gebruik van boycots af te keuren;

11. is ingenomen met de conclusies van de verkiezingsobservatiemissie van de OVSE en het 
ODIHR dat de in de lente gehouden gemeenteverkiezingen efficiënt zijn verlopen; 
ondersteunt de toezegging van de regering om de aanbevelingen van de OVSE en het 
ODIHR voor een herziening van het kiesrecht volledig op te volgen; dringt aan op actie 
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om vervaging tussen staats- en partijactiviteiten tijdens verkiezingscampagnes te 
voorkomen en om een partijoverschrijdend akkoord te bereiken over een audit van het 
kiesregister;

12. pleit voor een verdieping van de democratie via aanvullende beslissende stappen in de 
richting van begrotingsdecentralisatie en via verdere actie om de eerbiediging van het 
lokale zelfbestuur te verhogen, met name in gevallen waar het lokale toezicht wordt 
gehouden door andere partijen dan die van de centrale regering;

13. is verheugd over de vorderingen met betrekking tot de EU-uitbreiding met Albanië en 
Kosovo, maar maakt zich zorgen dat de Albanese bevolking van het land zich in dit 
proces "achtergesteld" kan gaan voelen, wat een risico kan vormen voor goede 
interetnische betrekkingen en de toekomstige politieke stabiliteit van het land;

14. betreurt dat er nog niet meer vorderingen zijn geboekt met betrekking tot geïntegreerd 
onderwijs, en dat er geen middelen zijn toegewezen om de strategie voor geïntegreerd 
onderwijs uit te voeren; geeft uiting aan zijn zorgen dat minder jonge Albanezen de 
Macedonische taal schijnen te beheersen, wat leidt tot een groeiende kloof en potentieel 
conflict langs etnische scheidslijnen onder kinderen in de schoolgaande leeftijd;

15. is van oordeel dat de belemmeringen voor een volkstelling gedeeltelijk zouden kunnen 
worden overwonnen via de invoering van een register van de burgerlijke stand;

16. deelt de zorgen dat de waarborging van de vrijheid van meningsuiting met een divers en 
pluralistisch medialandschap een grote uitdaging blijft voor het land; wenst dat meer 
raadpleging en dialoog wordt gevoerd over de huidige ontwerpmediawet, om ervoor te 
zorgen dat deze belangrijke hervorming alleen wordt goedgekeurd als daar een breed 
draagvlak voor is binnen de journalistieke gemeenschap van het land;

17. benadrukt de eerder geboekte vorderingen door de rondetafel tussen de regering en de 
Vereniging van journalisten, en is van oordeel dat het opnieuw samenbrengen van de 
rondetafel en de vervulling van haar routekaart op het vlak van de vrijheid van 
meningsuiting het belangrijkste mechanisme blijven voor het maken van de nodige 
vorderingen;

18. pleit voor aanhoudende inspanningen om corruptie en georganiseerde misdaad op een 
krachtige en onpartijdige manier tegen te gaan; geeft uiting aan zijn zorgen over het 
gebruik van langdurig voorarrest, de omstandigheden van gevangenhouding van 
gedetineerden, en de wijdverbreide indruk dat het tijdstip en het tempo van gerechtelijke 
procedures worden beïnvloed door de politiek, die het vertrouwen in de rechterlijke macht 
en de legitimiteit van de regering schaadt en de democratie verzwakt;

19. verzoekt de Commissie de vonnissen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
met betrekking tot het land, evenals de toepassing van die vonnissen, in haar toekomstige 
voortgangsverslagen te analyseren;

20. merkt op dat bij demonstraties soms sprake is van een ogenschijnlijk buitensporige 
politieaanwezigheid; dringt aan op een evenredig beheer van de openbare orde en op de 
eerbiediging van het recht van vrije vergadering;
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21. is verheugd over het feit dat de Commissie voornemens is met dit land en andere landen in 
de regio een speciale dialoog op te starten over werkgelegenheid en sociaal beleid; pleit 
voor maatregelen voor een gemoderniseerde arbeidswet die volledig in overeenstemming 
is met de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie;

22. is ingenomen met de heropening van het LGBTI-centrum in Skopje na vijf afzonderlijke 
aanvallen op het centrum in de afgelopen twaalf maanden; staat positief tegenover de 
antidiscriminatiecommissie tegen homofobie van het land en pleit ervoor dat hun 
bevindingen op bredere schaal in schoolboeken worden opgenomen; herhaalt zijn oproep 
dat de antidiscriminatiewet volledig in overeenstemming moet zijn met het EU-acquis; 
veroordeelt alle geweld tegen de gemeenschap van lesbiennes, homoseksuelen, bi-, trans-
en interseksuelen en verzoekt alle politieke leiders van het land en de rest van de 
maatschappij hetzelfde te doen; dringt erop aan dat plegers van dergelijk geweld worden 
berecht;

23. is verheugd dat het aantal vrouwelijke burgemeesters is gestegen van nul naar vier van de 
81 burgemeesters in het land; vraagt zich af waarom het parlement belangrijke 
amendementen op de wet op zwangerschapsbeëindiging heeft aangenomen in een verkorte 
procedure, zonder een breder maatschappelijk debat;

24. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de regering akkoord te gaan met de reservering 
van een minimumbedrag van de volgende programmeringsperiode van het 
pretoetredingsinstrument, zodat een betaling van 15% aan niet-overheidsactoren kan 
worden gewaarborgd; pleit ervoor dat technische bijstand aan maatschappelijke 
organisaties door het maatschappelijk middenveld zelf wordt beheerd, en dat het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) verder wordt toegepast om te helpen een 
streefwaarde van 9% van de eigen begroting van het land via gedecentraliseerde regionale 
en lokale overheden te besteden;

25. dringt er met klem op aan dat de huidige EU-visumliberaliseringsregeling voor het land 
wordt behouden;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het parlement van het land.


