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Europaparlamentets resolution om 2013 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien
(2013/2883(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 16 december 2005 om att bevilja landet 
status som kandidatland för EU-medlemskap och av Europeiska rådets slutsatser av 
den 13 december 2012 och den 27–28 juni 2013,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 845 (1993) och 817 (1993), 
FN:s generalförsamlings resolution 47/225 (1993) och interimsavtalet från 1995,

– med beaktande av Internationella domstolens dom om tillämpningen av interimsavtalet av 
den 13 september 1995,

– med beaktande av kommissionens rapport: Genomförande av reformer inom ramen för 
högnivådialogen om anslutning och främjande av goda grannförbindelser
(COM(2013)0205) av den 16 april 2013, kommissionens framstegsrapport för 2013 
(SWD(2013)0413) och kommissionens meddelande av den 16 oktober 2013 Strategi för 
utvidgningen och huvudfrågor 2013–2014 (COM(2013)0700),

– med beaktande av avtalet mellan de politiska partierna av den 1 mars 2013, 
undersökningskommitténs slutrapport av den 26 augusti 2013 och samförståndsavtalet av 
den 16 september 2013,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om landet och sin resolution av 
den 22 november 2012 om utvidgningen: politik, kriterier och EU:s strategiska intressen1,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet om att omedelbart fastställa ett 
datum för när anslutningsförhandlingar ska inledas.

2. Med tanke på kommissionens positiva rekommendation och på risken för bakslag 
uppmanar Europaparlamentet Europeiska rådet att åtminstone upprepa sitt beslut från 
december 2012, där Europeiska rådet slog fast att det i stort delade kommissionens 
synsätt, att det eventuellt skulle besluta att inleda anslutningsförhandlingar under 
nästkommande ordförandeskap och noterade att kommissionen skulle utföra allt det 
förberedande arbetet för att möjliggöra detta.

3. Europaparlamentet uppmanar såväl regeringen som kommissionen att analysera och 
kvantitativt beräkna de sociala, politiska och ekonomiska kostnader som skulle 
uppkomma om landet hädanefter inte gör framsteg i riktning mot en EU-anslutning, såväl 
för landet som för dess grannar.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0453.
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4. Europaparlamentet håller med kommissionen om att Köpenhamnskriterierna är tillräckligt 
väl uppfyllda för att man ska kunna inleda samtal inför en eventuell anslutning. 
Parlamentet delar kommissionens ståndpunkt att framstegen i de frågor som ligger vissa 
medlemsstater mest varmt om hjärtat kommer att öka om kapitel 23 och kapitel 24 om 
rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter öppnas.

5. Europaparlamentet berömmer regeringen för att den bevarat den makroekonomiska 
stabiliteten och välkomnar en återgång till tillväxt, men anser det osäkert att målet att 
statsbudgetunderskottet ska vara nere på 2,6 % senast 2016 kommer att uppfyllas, och är 
oroat över hur statsfinanserna ska konsolideras. Parlamentet rekommenderar att 
kommissionen ger landet status som fungerande marknadsekonomi.

6. Europaparlamentet stöder kommissionens åsikt att trovärdigheten i 
EU:s utvidgningsprocess äventyras om Europeiska rådet fortsätter att misslyckas med att 
göra framsteg när det gäller landets EU-anslutning. Avsaknaden av framsteg förstör även 
skapandet av det klimat som behövs för att uppmuntra EU-relaterade reformåtgärder.

7. Trots de bästa insatser från FN:s medlare har parterna under nästan tjugo år ännu inte 
lyckats hitta en lösning på namntvisten som båda kan anse rättvis och godtagbar. 
Europaparlamentet menar att denna oförmåga gör att även ramarna för att finna en lösning 
kan ifrågasättas.

8. Europaparlamentet uppmanar Grekland att använda sitt kommande ordförandeskap för 
Europeiska unionen, tillsammans med alla intressen i kommissionen, rådet och 
parlamentet, och i landet självt, till att ingjuta nytt politiskt mod och göra en insats för att 
lösa namnfrågan.

9. Det är glädjande att tre möten ägt rum under nio månader, i bra atmosfär och god 
stämning mellan landets och Bulgariens premiärministrar. Europaparlamentet tror att den 
djupt kända historiska gemenskapen och andra gemensamma frågor mellan de båda 
länderna bäst diskuteras i en dialog i denna anda. Båda länderna uppmanas att fortsätta att 
ta betydelsefulla steg framåt för att nå ett bilateralt avtal. 

10. Europaparlamentet betonar att man så långt möjligt måste genomföra parlamentets 
undersökningskommittés rekommendationer efter händelserna den 24 december 2012. 
Parlamentet är stolt över den roll som spelades av kommissionsledamoten med ansvar för 
utvidgning och av Europaparlamentet självt för att nå fram till avtalet av den 1 mars, men 
menar samtidigt att det är de politiska partiernas ansvar att upprätta en ömsesidig dialog 
och samarbete för att avvärja att bojkotter används som vapen.

11. Europaparlamentet välkomnar de slutsatser som Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) och kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter (ODIHR) dragit vid sitt valobservatörsuppdrag om att vårens kommunalval 
administrerades på ett effektivt sätt. Parlamentet stöder regeringens åtagande att fullt ut 
genomföra OSSE/ODIHR:s rekommendationer om valreformer. Parlamentet efterlyser 
åtgärder för att undvika sammanblandning av stats- och partiangelägenheter under 
valkampanjen och för att säkra en landsomfattande överenskommelse om översyn av 
röstlängderna.



PE522.828v01-00 4/5 RE\1008035SV.doc

SV

12. Europaparlamentet vill se en förstärkning av demokratin genom ytterligare avgörande steg 
mot budgetdecentralisering och genom ytterligare åtgärder för att stärka respekten för 
lokalt självstyre, särskilt i fall då den lokala makten innehas av andra partier än dem i 
centralregeringen.

13. Europaparlamentet välkomnar framstegen när det gäller en utvidgning av EU till Albanien 
och Kosovo, men är oroat över att den albanska befolkningen i detta land kan känna sig 
åsidosatt i processen, vilket kan betyda ökade risker för goda relationer mellan de etniska 
grupperna och för landets framtida politiska stabilitet.

14. Europaparlamentet beklagar att man ännu inte gjort fler framsteg med avseende på 
integrerad utbildning och att det inte anslagits några medel för att genomföra strategin om 
integrerad utbildning. Det är bekymmersamt att allt färre unga etniska albaner tycks 
behärska det makedonska språket, vilket leder till fortsatt uppdelning och potentiella 
etniskt relaterade konflikter mellan barn i skolåldern.

15. Europaparlamentet tror att man till viss del kan komma förbi hindren för samförstånd 
genom att upprätta ett folkbokföringsregister.

16. Att skydda yttrandefriheten och ha olikartade och pluralistiska medier är fortfarande en 
avgörande utmaning för landet. Europaparlamentet önskar att det liggande förslaget till 
medielagstiftning ska bli föremål för ytterligare samråd och dialog, så att en så viktig 
reform inte genomförs utan ett brett stöd från landets journalistkår.

17. Europaparlamentet vill lyfta fram de framsteg som tidigare gjorts vid rundabordssamtalen 
mellan regeringen och journalistförbundet, och tror att den främsta mekanismen för att 
göra nödvändiga framsteg är att på nytt sammankalla till samtal vid runda bordet och 
fullfölja dess färdplan för yttrandefrihet.

18. Europaparlamentet uppmanar till fortsatta ansträngningar för att bekämpa korruptionen 
och den organiserade brottsligheten på ett opartiskt sätt. Parlamentet är oroat över de 
långa väntetiderna i häkte innan rättegång äger rum, över förhållandena i fängelserna för 
dem som hålls frihetsberövade och över den utbredda uppfattningen att rättsprocessernas 
tidpunkt och hastighet är politiskt påverkade, vilket undergräver förtroendet för 
rättsväsendet och regeringens legitimitet och urholkar demokratin.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera de domslut som 
Europadomstolen avkunnat om landet, och tillämpningen av domsluten, i sina framtida 
framstegsrapporter.

20. Europaparlamentet noterar att antalet poliser och deras insatser ibland är överdrivet många 
i samband med demonstrationer. Ansträngningarna för att upprätthålla den allmänna 
ordningen måste vara proportionerliga, och mötesfriheten måste respekteras.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inleda en särskild dialog om 
sysselsättning och socialpolitik med detta land och andra länder i regionen. Genom 
åtgärderna bör man försöka få till stånd en moderniserad arbetslagstiftning som fullt 
överensstämmer med ILO:s konventioner.
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22. Europaparlamentet välkomnar att hbtq-centret i Skopje har kunnat öppnas på nytt efter att 
ha attackerats vid fem tillfällen under de senaste tolv månaderna. Det är välkommet att 
landets anti-diskrimineringskommission samlat fakta för att motarbeta homofobi, men 
dessa fakta bör få vidare spridning i skolböckerna. Lagstiftningen mot diskriminering 
måste överensstämma fullt ut med EU:s regelverk. Parlamentet fördömer allt våld mot 
hbtq-personer och uppmanar alla ledare i landets politiska skikt och i samhället i övrigt att 
göra detsamma. De som begår dessa våldsbrott måste ställas inför rätta.

23. Europaparlamentet välkomnar att antalet kvinnliga borgmästare ökat från noll till fyra, av 
totalt 81 i landet, men undrar varför viktiga ändringsförslag till abortlagen antogs av 
parlamentet i ett förkortat förfarande utan en bredare offentlig debatt.

24. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och regeringen att gå med 
på att avsätta en viss del av föranslutningsinstrumentets nästa programperiod för att se till 
att femton procent utbetalas till icke-statliga aktörer, och att tekniskt stöd till 
organisationerna i det civila samhället får förvaltas av civilsamhället självt. Parlamentet 
önskar även att instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska användas för att 
stödja insatser för att se till att man uppnår ett mål om att nio procent av landets egen 
budget ska genomföras på decentraliserad regional och lokal förvaltningsnivå.

25. Europaparlamentet insisterar med kraft på att EU:s nuvarande ordning för 
viseringsliberalisering för landet ska upprätthållas.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till landets regering och 
parlament.


