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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije za leto 2013
(2013/2883(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se državi dodeli 
status države kandidatke za članstvo v EU, ter njegovih sklepov z dne 13. decembra 2012 
in 27. in 28. junija 2013,

– ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov št. 854 (1993) in št. 817 
(1993), resolucije Generalne skupščine Združenih narodov št. 47/225 (1993) ter začasnega 
sporazuma iz leta 1995,

– ob upoštevanju sodbe Meddržavnega sodišča o izvajanju začasnega sporazuma z dne 
13. septembra 1995,

– ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju reform v okviru dialoga na visoki ravni o 
pristopu in spodbujanju dobrih sosedskih odnosov (COM(2013)0205) z dne 16. aprila 
2013, njenega poročila o napredku (SWD(2013)0413) in sporočila z dne 16. oktobra 2013 
z naslovom „Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2013–2014“ (COM(2013)0700),

– ob upoštevanju sporazuma med političnimi strankami z dne 1. marca 2013, končnega 
poročila preiskovalnega odbora z dne 26. avgusta 2013 ter memoranduma o soglasju z dne 
16. septembra 2013,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o tej državi ter resolucije z dne 22. novembra 
2012 o širitvi: politike, merila in strateški interesi EU1,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

1. ponovno poziva Svet, naj brez dodatnega odlašanja določi datum za začetek pristopnih 
pogajanj;

2. glede na pozitivno priporočilo Komisije in ob opozarjanju na tveganje nazadovanja poziva 
Evropski svet, naj vsaj ponovi svoj sklep iz decembra 2012, v katerem je ugotovil, da se v 
veliki meri strinja s stališčem Komisije, predvidel morebiten sklep za začetek pristopnih 
pogajanj med prihodnjim predsedovanjem ter navedel, da bo Komisija opravila vse 
potrebno pripravljalno delo, da bi to omogočila;

3. poziva vlado in Komisijo, naj pripravita količinsko analizo družbenih, političnih in 
gospodarskih stroškov, ki izhajajo iz morebitnega pomanjkanja napredka države pri 
pristopu k EU, tako v državi kot pri njenih sosedah;

4. soglaša s Komisijo, da so københavnska merila uspešno izpolnjena in se lahko pristopni 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453.
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pogovori začnejo; se strinja s Komisijo, da bo odprtje poglavij 23 in 24 o pravosodju, 
demokraciji in človekovih pravicah pospešilo napredek v zvezi z vprašanji, ki nekatere 
države članice posebej zanimajo;

5. izreka pohvalo vladi za ohranitev makroekonomske stabilnosti in pozdravlja ponovno rast; 
vendar je zaskrbljen glede tega, ali bo dosežen cilj javnega dolga v višini 2,6 % do leta 
2016, ter glede tega, kako se bo izvedla konsolidacija javnih financ; priporoča, naj 
Komisija državi podeli status delujočega tržnega gospodarstva;

6. odobrava ugotovitve Komisije, da bo verodostojnost širitvenega procesa EU ogrožena, če 
Evropski svet tudi v prihodnje ne bo dosegel napredka v zvezi s pristopom države k EU; 
dodaja, da to ogroža tudi vzdušje, ki je potrebno za spodbuditev reformnih ukrepov v 
zvezi z EU;

7. meni, da nezmožnost obeh strani, da bi poiskali vzajemno pošteno in pravično rešitev 
vprašanja imena v skoraj 20 letih – kljub najboljšim prizadevanjem posrednika OZN –
postavlja pod vprašaj tudi verodostojnost okvira za uresničitev tega;

8. poziva Grčijo, naj svoje prihodnje predsedstvo Evropski uniji skupaj z vsemi interesi 
Komisije, Sveta in Parlamenta ter države same izkoristi za to, da bi omogočila nov 
politični zagon v prizadevanjih za rešitev vprašanja imena;

9. pozdravlja dejstvo, da so v devetih mesecih v dobrem vzdušju potekala tri srečanja med 
predsednikoma vlad te države in Bolgarije; meni, da bi bilo najbolje zgodovinska, 
skupnostna in druga skupna vprašanja, ki zbujajo močna čustva, med državama določiti z 
dialogom v tem duhu; poziva državi, naj nadaljujeta s pomembnimi ukrepi za uresničitev 
dvostranskega sporazuma; 

10. vztraja pri najobsežnejšem mogočem izvajanju priporočil parlamentarne preiskovalne 
komisije po dogodkih z dne 24. decembra 2012, je ponosen na vlogo komisarja za širitev 
in samega Evropskega parlamenta pri pogajanjih o dogovoru z dne 1. marca, vendar 
priznava, da je vzpostavitev skupnega dialoga in sodelovanja ter zavrnitev uporabe 
bojkota odgovornost samih političnih strank;

11. pozdravlja ugotovitve misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev, da je bilo upravljanje 
spomladanskih lokalnih volitev učinkovito; podpira zavezo vlade za izpolnitev priporočil 
OVCE/ODIHR za volilno reformo v celoti; poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi 
preprečili brisanje meja med državnimi in strankarskimi dejavnostmi med volilnimi 
kampanjami ter zagotovili medstrankarski sporazum za revizijo volilnega imenika;

12. poziva k poglobitvi demokracije z nadaljnjimi odločnimi ukrepi za decentralizacijo 
proračuna in z nadaljnjimi ukrepi za okrepitev spoštovanja lokalne samouprave, zlasti v 
primerih, kjer imajo lokalni nadzor stranke, ki niso del osrednje vlade;

13. medtem ko pozdravlja napredek v zvezi s širitvijo EU z Albanijo in Kosovom, je 
zaskrbljen zaradi tega, ker bi se lahko albansko prebivalstvo te države počutilo 
zapostavljeno v procesu, kar bi lahko pomenilo nadaljnja tveganja za dobre medetnične 
odnose in bodočo politično stabilnost države;
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14. obžaluje, da še ni bil dosežen večji napredek v zvezi z integriranim izobraževanjem in da 
sredstva niso bila dodeljena za izvajanje strategije o integriranem izobraževanju; izraža 
zaskrbljenost, da manj etničnih Albancev govori makedonski jezik, kar vodi k nadaljnji 
delitvi in morebitnim medetničnim konfliktom med šoloobveznimi otroki;

15. meni, da bi bilo mogoče ovire pri popisu prebivalstva delno premagati z uvedbo matične 
knjige;

16. je zaskrbljen, da varovanje pravice do izražanja z raznolikimi in pluralnimi mediji ostaja 
ključen izziv za državo; poziva, naj o sedanjem osnutku zakona o medijih potekajo 
dodatna posvetovanja in dialog, da bi o tako pomembni reformi dogovor sklenili le s 
široko podporo v vsej novinarski skupnosti države;

17. poudarja napredek, ki ga je doslej dosegla okrogla miza med vlado in zvezo novinarjev, 
ter meni, da ponovni sklic okrogle mize in izpolnitev njenega časovnega načrta za 
svobodo izražanja ostajata glavni mehanizem za doseganje potrebnega napredka;

18. spodbuja nadaljnja prizadevanja za stabilen in nepristranski boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu; izraža zaskrbljenost zaradi uporabe dolgotrajnega pridržanja 
pred začetkom sojenja, zaradi razmer v zaporih za pripornike in zaskrbljenost v zvezi z 
razširjenim dojemanjem, da na čas in hitrost pravnih postopkov vpliva politika, kar 
zmanjšuje zaupanje v pravosodje in legitimnost vlade ter slabi demokracijo;

19. poziva Komisijo, naj v svojih prihodnjih poročilih o napredku analizira sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zvezi z državo in njeno vlogo;

20. je seznanjen s primeri očitnih prekomernih policijskih ukrepov pri demonstracijah; poziva, 
naj bodo prizadevanja za ohranjanje javnega reda sorazmerna in naj se pri tem upošteva 
pravica do svobodnega zbiranja;

21. pozdravlja namero Komisije za začetek posebnega dialoga o zaposlovanju in socialni 
politiki s to in drugimi državami v regiji; spodbuja ukrepe za zagotovitev posodobljene 
delovne zakonodaje, popolnoma skladne s konvencijami Mednarodne organizacije dela;

22. pozdravlja ponovno odprtje centra LGBTI v Skopju po petih ločenih napadih na ta center 
v zadnjih dvanajstih mesecih; pozdravlja ugotovitve protidiskriminacijske komisije proti 
homofobiji in poziva k širši vključitvi teh ugotovitev v šolske učbenike; ponovno poziva k 
temu, da naj bo protidiskriminacijska zakonodaja v celoti skladna s pravnim redom Unije; 
obsoja vse nasilje nad skupnostjo LGBTI ter poziva vse politične voditelje in širšo 
skupnost v državi, naj storijo enako; poziva, naj se storilce tovrstnega nasilja privede pred 
sodišče;

23. pozdravlja povečanje števila županj z nič na štiri med 81 župani v državi; se sprašuje, 
zakaj je parlament pomembne spremembe zakona o prekinitvi nosečnosti sprejel po 
skrajšanem postopku brez širše javne razprave;

24. ponovno poziva Komisijo in vlado, naj skleneta dogovor o namembi najmanjše stopnje 
naslednjega programskega obdobja instrumenta za predpristopno pomoč, da bi zagotovili 
15-odstotna plačila nedržavnim akterjem ter dejstvo, da bo tehnično pomoč organizacijam 
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civilne družbe upravljala civilna družba sama; poziva tudi, naj se instrument za 
predpristopno pomoč II uporabi tudi za podporo prizadevanjem, s katerimi bi dosegli 
zagotovitev sredstev v višini 9 % lastnega proračuna države, ki bi bila izplačana prek 
decentralizirane regionalne in lokalne vlade;

25. odločno poziva k ohranitvi sedanjega režima EU za liberalizacijo vizumske ureditve za 
državo;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu te države.


