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Euroopa Parlamendi resolutsioon endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2009. aasta 
eduaruande kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessalonikis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järeldusi, milles lubati kõikidele Lääne-Balkani riikidele ühinemist Euroopa 
Liiduga;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2005. aasta otsust anda endisele 
Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile ELi kandidaatriigi staatus ning Euroopa Ülemkogu 
15.–16. juuni 2006. aasta ja 14.–15. detsembri 2006. aasta kohtumise eesistujariigi 
järeldusi;

– võttes arvesse 1995. aasta vahelepingut Kreeka Vabariigi ja endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigi vahel;

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta eduaruannet endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigi kohta (SEK(2009)1335);

– võttes arvesse ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja 
assotsiatsiooninõukogu 27. juulil 2009. aastal toimunud kuuenda kohtumise järeldusi;

– võttes arvesse ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarse 
ühiskomitee 27.– 28. novembri 2008. aasta soovitusi;

– võttes arvesse viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute sõlmimist ELi ja endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigi vahel 18. septembril 2007, samuti komisjoni ettepanekut 
viisarežiimi lihtsustamiseks;

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/212/EÜ, milles on sätestatud 
endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, 
prioriteedid ja tingimused1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et laienemine on kasulik nii ühinevale riigile kui ka Euroopa Liidule 
tervikuna;

B. arvestades, et väljavaade ühineda Euroopa Liiduga avaldab reformidele Lääne-Balkanil 
jätkuvalt positiivset mõju ja aitab muuta seda piirkonda stabiilsemaks, rahulikumaks ja 
jõukamaks;

C. arvestades, et endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik jätkab reformide teostamist ja 
ühineb Euroopa Liiduga niipea, kui on täitnud kõik Kopenhaageni kriteeriumid,

1. tunnustab endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki eelmise eduaruande järel tehtud 

                                               
1 ELT L 80, 19.3.2008, lk 32.
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edusammude eest; märgib rahuloluga, et nende edusammude alusel on komisjon 
soovitanud alustada ühinemisläbirääkimisi; kutsub Euroopa Ülemkogu üles seda 
soovitust 2009. aasta detsembri tippkohtumisel kinnitama ja loodab, et 
ühinemisläbirääkimised algavad lähitulevikus;

Poliitilised arengud
2. tervitab valitsuse ja opositsiooniparteide laialdast konsensust riigi Euroopa-püüdluste 

osas; märgib rahuloluga, et nimetatud üksmeel ja paranenud poliitiline dialoog on 
kiirendanud ELi integreerumiseks vajalike seaduste vastuvõtmist; rõhutab siiski, et neid 
on vaja ka tulemuslikult rakendada;

3. tervitab riigi edusamme korruptsioonivastases võitluses ja eriti poliitiliste parteide 
rahastamise seaduse vastuvõtmist; märgib aga, et seda piirkonda iseloomustav 
korruptsiooniprobleem on siiski laialt levinud ning selle väljajuurimiseks on vaja tõsiselt 
pingutada;

4. tuletab meelde, et tõhusalt töötavad parlamendid, kes täidavad oma rolli seadusandjana ja 
valvavad valitsuse tegevuse järele, on demokraatia alustalaks; tunneb sellega seoses 
heameelt riigi parlamenti käsitleva seaduse vastuvõtmise üle, sest see lihtsustab oluliselt 
selle toimimist; märgib, et parlamendi toimimist on vaja veelgi parandada ja opositsiooni 
rolli edendada ning selleks tuleb parlamendi kodukord viia vastavusse Euroopa parimate 
tavadega; võtab teadmiseks Albaanlaste Demokraatlik Partei hiljutise boikoti 
parlamendile ning kutsub seda parteid üles püüdma saavutada oma poliitilisi eesmärke 
parlamenditöö kaudu;

5. avaldab ametivõimudele tunnustust selle eest, et presidendi- ja kohalikud valimised viidi 
läbi oluliselt paremini kui 2008. aasta parlamendivalimised; märgib rahuloluga, et need 
valimised vastasid enamikule rahvusvahelistele standarditele ja kutsub valitsust üles ka 
ülejäänud OSCE/ODIHR soovitused kiiresti ellu viima; toonitab sellega seoses, et on 
teatatud mitmetest juhtumitest, kus valijatele – eriti avalikele teenistujatele – avaldati 
survet ja neid hirmutati, ning nende juhtumitega tuleb tegeleda; on rahul asjaoluga, et 
mõned rikkumiste toimepanijad on kohtu ette toodud ja loodab, et ka ülejäänud rikkumisi 
uuritakse ning nende toimepanijad tuuakse kohtu ette;

6. rõhutab, et on ülimalt tähtis rakendada täielikult ellu Ohridi raamleping, sest see on riigi 
rahvusrühmade vaheliste suhete alus; kutsub kõiki kogukondi üles austama teiste 
rühmade jaoks tundlikke teemasid ning eriti hoiduma vaenusütitavast keelekasutusest ja 
provotseerivatest sümbolitest, millega halvustatakse teiste rahvusrühmade rolli; rõhutab 
lisaks hariduse olulisust integratsioonis ja kutsub sellega seoses ametivõime üles kaotama 
koolides järk-järgult etniliselt eristatud vahetused;

7. pöörab erilist tähelepanu käimasolevale detsentraliseerimisele, mis on oluline samm riigi 
parema toimimise ja rahvustevaheliste suhete parandamise suunas; rõhutab, et tagamaks 
selle protsessi edukat rakendamist, peavad omavalitsustel olema uute ülesannete 
täitmiseks piisavad vahendid;

8. rõhutab, et õiguskaitse kättesaadavus kodanikele on õigusriigi oluline tunnus; tervitab 
sellega seoses õigussektori edusamme ja valitsuse kindlat kavatsust reformide teostamist 
jätkata, mida kinnitab lisaks muule ka kohtute ja prokuratuuri suurem rahastamine; 
kutsub ametivõime üles jätkuvalt tugevdama kohtunike sõltumatust ja tagama nende 
erapooletust; märgib, et lahendamata kohtuasjade arv on vähenenud ja julgustab 



PE430.295v02-00 4/5 RE\795129ET.doc

ET

ametivõime süsteemi jätkuvalt tõhusamaks muutma; lisaks nõuab, et õigusabi käsitlev 
seadus kiiresti vastu võetaks;

9. võtab teadmiseks edusammud avaliku halduse reformimisel üldiselt ja eriti avalike 
teenistujate seaduse vastuvõtmise; kutsub ametivõime üles tagama selle seaduse 
järgimine ning lõpetama ebaseaduslikud edutamised ja ajutiste töötajate palkamine 
väljaspool selle reguleerimisala;

10. kutsub ametivõime üles tugevdama jätkuvalt meedia sõltumatust ja meediapluralismi, 
tehes lõpu parteide ja eriti valitsuse poliitilisele sekkumisele; rõhutab, et läbipaistvuse 
puudumine ja omandisuhete koondumine meediaturul kahjustavad meediavabadust;

11. kutsub ametivõime üles töötama välja diskrimineerimisvastane strateegia; rõhutab, et on 
vaja tõsiselt pingutada naiste ja laste olukorra parandamiseks ning nende kaitsmiseks 
koduvägivalla eest; kutsub valitsust üles tegutsema selle nimel, et suurendada naiste 
osalemist poliitikas, mis on praegu piiratud; seda kinnitab asjaolu, et ükski viimastel 
valimistel linnapeaks kandideerinud naine ei osutunud valituks; sellega seoses julgustab 
ametivõimusid mõtlema kvoodisüsteemi rakendamisele, mille kohaselt teatud protsent 
poliitilistest ametikohtadest ja valimisnimekirja kohtadest reserveeritakse naistele;

Majanduslik ja sotsiaalne olukord
12. tunneb muret selle üle, et finantskriisi tulemusena tõuseb riigis niigi kõrgena püsiv 

töötuse tase veelgi ja kriisi tõttu on raske töötust leevendada; rõhutab, et ametivõimud 
peaksid tegema kõik, et ühiskonna kaitsetumaid rühmasid kriisi mõjude eest võimalikult 
palju kaitsta;

13. õnnitleb riiki selle puhul, et ta on oma positsiooni Maailmapanga viimases aruandes 
„Doing Business 2009“ parandanud; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et omandiõiguse 
kaitse ja ettevõtete registreerimise korda ei ole veel piisavalt parandatud ja et 
haridussüsteem ei ole valmis andma majanduse arenguks vajalikku inimressurssi;

14. juhib tähelepanu sellele, et ametiühingud protesteerisid hiljuti valitsuse kavandatud 
muudatuste vastu tööseaduses, mis võivad piirata töötajate õigusi ja vabadusi; väljendab 
tõsist muret töötajate, eriti tekstiilivabrikute naistöötajate olukorra üle; 

15. on seisukohal, et ehkki keskkonnaalaste õigusaktide ühtlustamine on veidi edenenud, jätab 
nende rakendamine kohalikul tasandil veel oluliselt soovida; nõuab veel kord piiril 
asuvate Ohridi, Prespa ja Dojrani järve vee kvaliteedi ja taseme tõhusat jälgimist; 

16. nõuab tungivalt, et ametivõimud hakkaksid investeerima raudteevõrgu hooldusesse ja 
ajakohastamisse, kuna see on nii ökoloogiliselt kui majanduslikult elujõuline alternatiiv 
maanteesüsteemile; julgustab riiki oma transpordisüsteemi kõikide naaberriikide 
transpordisüsteemidesse paremini integreerima;

Piirkondlikud küsimused
17. õnnitleb riiki kõikide viisarežiimi liberaliseerimise kriteeriumide täitmise puhul, mille 

tulemusena esitas komisjon ettepaneku kehtestada 1. jaanuarist 2010 viisavaba režiim; 
avaldab valitsusele tunnustust piirkondliku vastutustunde näitamise eest, kuna valitsus 
pakkus Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimudele viisakõnelustel oma ekspertteadmisi;

18. tervitab riigi osalemist ELi tsiviil- ja sõjalistel missioonidel, samuti enamiku ELi 
deklaratsioonide ja ühiste seisukohtadega nõustumist; märgib ära Kosovoga saavutatud 
kokkuleppe piiri märkimise osas;
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19. tunneb heameelt, et Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Kreeka valitsuste vahelistes 
suhetes on Kreeka hiljutiste valimiste järel tekkinud uus, positiivsem õhkkond; julgustab 
mõlemat riiki kahekordistama oma jõupingutusi kõige kõrgemal tasandil, et leida 
nimeprobleemile mõlemaid pooli rahuldav lahendus; juhib murelikult tähelepanu 
ajalooliste argumentide kasutamisele käimasolevas vaidluses, sealhulgas viimase 
antiikajale apelleerimise fenomenile, mis võib teravdada pingeid naabrite vahel ja loob 
uusi sisemisi eraldusjooni;

20. kutsub endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki ja naaberriike üles edendama poliitilist 
kultuuri, mis põhineb vastastikusel austusel, mõistmisel, usaldusel ja sallivusel; rõhutab 
sellega seoses poliitikute ja meedia erilist vastutust;

°
° °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning endise Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


