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B7-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2009 για 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ης Ιουνίου 2003, στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε η 
υπόσχεση προς όλα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, 
να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώς 
υποψήφιας για ένταξη χώρας, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15-16 Ιουνίου 2006 και στις 
14-15 Δεκεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου 2008 
(SEC(2007)1335),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτης συνόδου του Συμβουλίου Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2009,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 27ης και 28ης Νοεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της ΕΕ και της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με την επανεισδοχή και τη 
διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2008/212/ΕΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 
2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην 
ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της διεύρυνσης είναι επωφελής τόσο για τις 

προσχωρούσες χώρες όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά,
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ συνεχίζει να επηρεάζει θετικά 

τις μεταρρυθμίσεις στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και συμβάλλει στην ενίσχυση 
της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας σε αυτήν,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
                                               
1 ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 32.



RE\795129EL.doc 3/6 PE430.295v02-00

EL

συνεχίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις 
εκπληρώσει όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

1. επαινεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την πρόοδο που 
σημείωσε στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έκθεση προόδου· σημειώνει 
με ικανοποίηση το γεγονός ότι, βάσει της προόδου αυτής, η Επιτροπή εισηγήθηκε την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ζητεί από το Συμβούλιο να επικυρώσει την 
εισήγηση της Επιτροπής κατά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου του 2009, και 
αναμένει την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο εγγύς μέλλον·

Πολιτικές εξελίξεις
2. χαιρετίζει την ευρεία συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σχετικά 

με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
συναίνεση αυτή και ο βελτιωμένος πολιτικός διάλογος έχουν οδηγήσει σε επιτάχυνση της 
διαδικασίας έγκρισης της νομοθεσίας για την ένταξη στην ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, τη 
σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων αυτών·

3. σημειώνει την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, και ιδίως την έγκριση του νόμου για τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαφθορά, ένα κοινό πρόβλημα των 
χωρών της περιοχής, παραμένει διαδεδομένη, και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
δυναμικές προσπάθειες για την εξάλειψή της·

4. υπενθυμίζει ότι θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η λειτουργία κοινοβουλίων που 
εργάζονται αποδοτικά, επιτελώντας τον νομοθετικό τους ρόλο και ασκώντας έλεγχο στις 
δραστηριότητες των κυβερνήσεων· εν προκειμένω, χαιρετίζει την έγκριση του νόμου 
σχετικά με τη Βουλή της χώρας, ο οποίος βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία της· 
σημειώνει ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της Βουλής και να ενισχυθεί ο 
ρόλος της αντιπολίτευσης, μέσω της τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές· σημειώνει την πρόσφατη αποχώρηση 
του Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανών από την Βουλή και καλεί το εν λόγω κόμμα 
να επιδιώξει την επίτευξη των πολιτικών του στόχων μέσω του κοινοβουλευτικού έργου·

5. επαινεί τις αρχές για τον τρόπο διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών και των εκλογών 
για την τοπική αυτοδιοίκηση, που συνιστά αξιόλογη πρόοδο σε σύγκριση με τις 
βουλευτικές εκλογές του 2008· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι οι εκλογές 
διεξήχθησαν σύμφωνα με τα περισσότερα από τα διεθνή πρότυπα, και καλεί την 
κυβέρνηση να εφαρμόσει σύντομα και τις υπόλοιπες συστάσεις του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ· εν προκειμένω, 
εφιστά την προσοχή σε ορισμένα κρούσματα άσκησης πίεσης και εκφοβισμού 
ψηφοφόρων, ιδίως δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που διέπραξαν παρατυπίες έχουν 
προσαχθεί στη δικαιοσύνη, και αναμένει ότι θα ερευνηθούν και οι υπόλοιπες παρατυπίες, 
ώστε να διωχθούν οι υπεύθυνοι·

6. τονίζει ότι έχει ύψιστη σημασία η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου της 
Οχρίδας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων 
που ζουν στη χώρα· καλεί όλες τις κοινότητες να σέβονται τις ευαισθησίες των άλλων 
ομάδων και, ιδίως, να μη χρησιμοποιούν εμπρηστική γλώσσα και προκλητικούς 
συμβολισμούς που υπονομεύουν τον ρόλο άλλων εθνοτικών ομάδων· επιπλέον, τονίζει 
τη σημασία της παιδείας στην καλλιέργεια της ενότητας και καλεί, εν προκειμένω, τις 
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αρχές να καταργήσουν σταδιακά τις χωριστές ανά εθνότητα βάρδιες στα σχολεία·
7. εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην εν εξελίξει διαδικασία της αποκέντρωσης, η οποία 

συνιστά σημαντικό βήμα προς την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων· τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η επιτυχής 
εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, πρέπει να χορηγηθούν στους δήμους επαρκείς πόροι, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα·

8. τονίζει ότι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη αποτελεί ζωτικό στοιχείο του 
κράτους δικαίου· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την  πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα 
της δικαιοσύνης, καθώς και τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμίσεις, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των δαπανών για 
τα δικαστήρια και την Εισαγγελία· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω την 
ανεξαρτησία των δικαστών και να διασφαλίσουν την αμεροληψία τους· σημειώνει ότι 
έχει περιοριστεί ο αριθμός των καθυστερούμενων δικαστικών υποθέσεων, και 
ενθαρρύνει τις αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα του συστήματος· 
επιπλέον, ζητεί να εγκριθεί σύντομα ο νόμος σχετικά με τη νομική συνδρομή·

9. σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας 
της δημόσιας διοίκησης γενικά, και ιδίως την έγκριση του νόμου για τους δημοσίους 
υπαλλήλους· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση του νόμου, θέτοντας τέρμα 
στις πρακτικές των παράνομων προαγωγών και της πρόσληψης προσωρινού προσωπικού 
εκτός του νομικού πλαισίου·

10. καλεί τις αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό των 
μέσων ενημέρωσης, θέτοντας τέρμα στις πολιτικές παρεμβάσεις από τα κόμματα και 
ιδίως από την κυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
υπονομεύεται από την έλλειψη διαφάνειας και τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στην 
αγορά των μέσων ενημέρωσης·

11. καλεί τις αρχές να αναπτύξουν στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων· 
τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν δραστήριες προσπάθειες για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των παιδιών και για την προστασία τους από την 
ενδοοικογενειακή βία· καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη 
βελτίωση της περιορισμένης επί του παρόντος συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό 
βίο, όπως καταδεικνύει το γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογές δεν εξελέγη δήμαρχος 
καμιά από τις υποψήφιες για το αξίωμα· για τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τις αρχές να 
εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής ενός συστήματος ποσοστώσεων, βάσει του οποίου 
ένα ποσοστό των πολιτικών αξιωμάτων και των θέσεων στα ψηφοδέλτια θα καλύπτεται 
υποχρεωτικά από γυναίκες·

Οικονομική και κοινωνική κατάσταση
12. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στη 

χώρα θα επιδεινώσει το σταθερά υψηλό ποσοστό ανεργίας και θα παρεμποδίσει τις 
προσπάθειες μείωσής του· τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να θωρακίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις επιπτώσεις της 
κρίσης τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

13. συγχαίρει τη χώρα για τη βελτίωση της θέσης της στην τελευταία έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Doing Business 2009» (Επιχειρείν 2009)· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι οι διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων και για την προστασία των 
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δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς, καθώς και ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να παράγει το ανθρώπινο 
δυναμικό που απαιτείται για την ανάπτυξη της οικονομίας·

14. σημειώνει την πρόσφατη διαδήλωση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις κατά των αλλαγών του εργατικού δικαίου που έχει προτείνει η κυβέρνηση 
και οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιστολή των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των εργαζομένων· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση των 
εργαζομένων, ιδίως των εργατριών στα εργοστάσια υφαντουργίας· 

15. θεωρεί ότι, αν και η εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος έχει 
προχωρήσει αρκετά, η εφαρμογή στο τοπικό επίπεδο εξακολουθεί να χρειάζεται 
σημαντική βελτίωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ουσιαστική παρακολούθηση 
της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων στις μεθοριακές λίμνες Οχρίδα, Πρέσπα και 
Δοϊράνη·  

16. καλεί τις αρχές να δρομολογήσουν επενδύσεις για τη διατήρηση και την αναβάθμιση του 
σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο είναι, τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική 
σκοπιά, ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών, εναλλακτικό του οδικού· ενθαρρύνει τη χώρα 
να εναρμονίσει καλύτερα το σύστημα μεταφορών της με τα αντίστοιχα συστήματα όλων 
των γειτονικών της χωρών·

Περιφερειακά ζητήματα
17. συγχαίρει τη χώρα για την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης για την 

ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, γεγονός που οδήγησε στην πρόταση της 
Επιτροπής να της χορηγηθεί καθεστώς χωρίς θεωρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2010· 
επαινεί την κυβέρνηση για την υπευθυνότητα που επέδειξε σε περιφερειακό επίπεδο, με 
την κίνησή της να προσφέρει στις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης την ειδημοσύνη 
του βασικού διαπραγματευτή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
κατά τις διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις·

18. χαιρετίζει τη συμμετοχή της χώρας στις αποστολές στρατιωτικού και μη χαρακτήρα της 
ΕΕ, καθώς και την ευθυγράμμισή της με την πλειονότητα των δηλώσεων και των κοινών 
θέσεων της ΕΕ· σημειώνει την πρόσφατη συμφωνία για την οριοθέτηση των συνόρων με 
το Κοσσυφοπέδιο·

19. χαιρετίζει το νέο, πιο θετικό κλίμα μεταξύ των κυβερνήσεων της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας, μετά τις πρόσφατες 
εκλογές στην Ελλάδα· ενθαρρύνει τις δύο χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους στο 
ανώτατο επίπεδο για την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα της 
ονομασίας· σημειώνει με ανησυχία τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο του 
διεξαγόμενου διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου φαινόμενου της 
λεγόμενης «αρχαιοποίησης», που ενέχει τον κίνδυνο όξυνσης των εντάσεων με τους 
γείτονες και δημιουργεί νέους εσωτερικούς διχασμούς·

20. καλεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τις γειτονικές της 
χώρες να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής κουλτούρας βασισμένης στον 
αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την ανεκτικότητα· τονίζει, εν 
προκειμένω, την κυρίαρχη ευθύνη των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης·

°
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21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην 
Κυβέρνηση και στη Βουλή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.


