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Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa 
koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät, joissa kaikille Länsi-Balkanin valtioille luvattiin Euroopan 
unionin jäsenyys,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen antaa 
entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle EU:n ehdokasvaltion asema sekä 15. ja 
16. kesäkuuta 2006 ja 14. ja 15. joulukuuta 2006 pidettyjen Eurooppa-neuvoston 
kokousten puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon Helleenien tasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 
välillä 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen,

– ottaa huomioon komission 14. lokakuuta 2009 antaman entistä Jugoslavian tasavaltaa 
Makedoniaa koskevan vuoden 2008 edistymiskertomuksen (SEC(2009)1335),

– ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakaus- ja 
assosiaationeuvoston 27. heinäkuuta 2009 pidetyn kuudennen kokouksen päätelmät,

– ottaa huomioon 27. ja 28. marraskuuta 2008 kokoontuneen EU:n ja entisen Jugoslavian 
tasavallan Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan suositukset,

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2007 tehdyt EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan 
Makedonian väliset sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta ja takaisinotosta, 
sekä viisumivapautta koskevan komission ehdotuksen,

– ottaa huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian Eurooppa-kumppanuuden 
periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2008/212/EY1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että laajentumisprosessi hyödyttää sekä jäseniksi liittyviä valtioita että koko 
Euroopan unionia,

B. katsoo, että EU:hun liittymisen näkymät vaikuttavat edelleen myönteisesti uudistuksiin 
Länsi-Balkanin alueella ja lisäävät alueen vakautta, rauhanomaisuutta ja vaurautta,

C. ottaa huomioon, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia jatkaa uudistamisprosessia 
ja liittyy Euroopan unioniin välittömästi sen jälkeen, kun se on täyttänyt Kööpenhaminan 
kriteerit,

1. onnittelee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa edellisen edistymiskertomuksen 
jälkeen saavutetusta edistymisestä; toteaa tyytyväisenä mainitun kertomuksen perusteella, 
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että komissio on suositellut liittymisneuvottelujen käynnistämistä; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään komission suosituksen joulukuun 2009 huippukokouksessa ja odottaa 
neuvottelujen alkamista lähitulevaisuudessa; 

Poliittinen kehitys
2. pitää myönteisenä hallituksen ja oppositiopuolueiden laajaa yksimielisyyttä maan halusta 

kuulua Eurooppaan; panee tyytyväisenä merkille, että mainittu yksimielisyys ja 
poliittisen vuoropuhelun tehostaminen ovat nopeuttaneet EU:hun liittymistä koskevan 
lainsäädännön hyväksymistä; painottaa kuitenkin mainitun lainsäädännön tehokkaan 
täytäntöönpanon merkitystä;

3. pitää myönteisenä maan edistymistä korruption torjunnassa ja erityisesti uuden 
puoluerahoitusta koskevan lain hyväksymistä; panee kuitenkin merkille, että korruptio, 
joka on kaikkien Länsi-Balkanin maiden yhteinen ongelma, on edelleen yleistä, ja että 
korruption torjunta edellyttää tehokkaiden torjuntatoimien jatkamista;

4. muistuttaa, että tehokkaat parlamentit, jotka täyttävät tehtävänsä lainsäätäjinä ja valvovat 
hallituksen toimintaa, muodostavat demokratian perustan; pitää tässä suhteessa 
myönteisenä maan parlamenttia koskevan lain hyväksymistä, koska se tehostaa 
huomattavasti parlamentin toimintaa; toteaa, että parlamentin toiminnan tehostamista on 
jatkettava ja että opposition roolia on tehostettava siten, että parlamentin työjärjestys 
mukautetaan vastaamaan Euroopan unionin parhaita käytäntöjä; panee merkille sen, että 
albaanivähemmistöä edustava demokraattinen puolue on viime aikoina boikotoinut 
parlamentin toimintaa, ja kehottaa mainittua puoluetta toteuttamaan poliittisia 
tavoitteitaan parlamentaarisella toiminnalla;

5. onnittelee maan viranomaisia presidentinvaaleista ja paikallisvaaleista, jotka edustavat 
huomattavaa edistymistä vuoden 2008 parlamenttivaaleihin verrattuna; panee 
tyytyväisenä merkille, että vaalit täyttivät useimmat kansainväliset normit, ja kehottaa 
hallitusta panemaan nopeasti täytäntöön muutkin Etyjin/demokraattisten instituutioiden ja 
ihmisoikeuksien toimiston suositukset; korostaa tässä yhteydessä useita raportteja, jotka 
koskivat äänestäjien, erityisesti virkamiesten painostusta ja pelottelua, mihin on 
puututtava; pitää myönteisenä sitä, että jotkut pelotteluun ja painostamiseen syyllistyneet 
on saatettu oikeuden eteen, ja odottaa myös muiden väärinkäytösten tutkimista ja 
syyllisten syytteeseen asettamista;

6. korostaa demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston puitesopimuksen 
täydellisen täytäntöönpanon ensisijaista merkitystä, koska sen on maan etnisten ryhmien 
välisten suhteiden kulmakivi; kehottaa kaikkia etnisiä ryhmiä kunnioittamaan muiden 
etnisten ryhmien ominaispiirteitä ja erityisesti pidättymään uhkaavasta kielenkäytöstä ja 
provokatiivisten symbolien esittämisestä, mikä vaarantaa muiden etnisten ryhmien 
aseman; korostaa myös opetuksen merkitystä integrointiprosessin kannalta ja kehottaa 
tässä yhteydessä viranomaisia asteittain poistamaan eri etnisten ryhmien erilliset 
kouluvuorot;

7. kiinnittää erityistä huomiota käynnissä olevaan vallan hajauttamiseen, joka on tärkeä 
askel kohti yhteiskunnan toimivuuden ja etnisten ryhmien välisten suhteiden 
parantamista; korostaa, että mainitun prosessin menestyksekkään täytäntöönpanon 
varmistamiseksi paikallishallinnolle on annettava riittävät rahoitusresurssit uusien 
velvoitteiden täyttämistä varten;
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8. korostaa, että kansalaisten muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus on oikeusvaltion 
keskeinen periaate; pitää tässä yhteydessä myönteisenä oikeuslaitoksen uudistamisessa 
saavutettua edistystä ja hallituksen sitoutumista uudistusten jatkamiseen, mikä koskee 
muun muassa tuomioistuinten ja oikeuskanslerin viraston rahoituksen tehostamista; 
kehottaa viranomaisia jatkamaan tuomareiden riippumattomuuden ja puolueettomuuden
vahvistamista; panee merkille, että tuomioistuinkäsittelyä odottavien asioiden määrä on 
laskenut ja kehottaa viranomaisia jatkamaan oikeusjärjestelmän tehokkuuden 
parantamista; vaatii myös oikeusapua koskevan lain pikaista hyväksymistä;

9. panee merkille julkisen hallinnon toiminnan uudistamisessa saavutetun edistymisen ja 
erityisesti virkamieslain hyväksymisen; kehottaa viranomaisia varmistamaan lain 
noudattamisen lopettamalla laittomien ylennysten käytännön ja tilapäisten 
toimihenkilöiden laittoman rekrytoinnin;

10. kehottaa viranomaisia jatkamaan tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
moniarvoisuuden vahvistamista torjumalla puolueiden harjoittaman poliittisen 
painostuksen ja erityisesti hallituksen harjoittaman painostuksen; korostaa, että 
avoimuuden puuttuminen ja mediamarkkinoiden keskittyminen uhkaa tiedotusvälineiden 
vapautta;

11. kehottaa viranomaisia kehittämään syrjintää torjuvan strategian; korostaa sellaisten 
tehokkaiden pyrkimysten tarvetta, jotka parantavat naisten lasten asemaa ja suojelevat
heitä perheväkivallalta; kehottaa hallitusta jatkamaan pyrkimyksiä, joiden tarkoituksena 
on lisätä naisten nykyistä rajoitettua osallistumista politiikkaan, mikä ilmenee siitä, että 
yksikään naispuolinen kaupunginjohtajaehdokas ei ole tullut valituksi viime vuosina 
pidetyissä vaaleissa; kehottaa tässä yhteydessä viranomaisia harkitsemaan 
kiintiöjärjestelmän käyttöönottoa, millä tietty osuus poliittista viroista ja ehdokaslistan 
paikoista varataan naisille;

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne
12. on huolissaan siitä, että talouskriisin vaikutus maan talouteen lisää jo entisestään suurta 

työttömyyttä ja hidastaa työttömyyden vähentämispyrkimyksiä; korostaa, että 
viranomaisten olisi kaikin keinoin pyrittävä siihen, että haavoittuvassa asemassa olevia 
yhteiskuntaryhmiä suojellaan mahdollisimman tehokkaasti kriisin vaikutuksilta;

13. onnittelee maata siitä, että se on noussut entistä paremmalle sijalle Maailmanpankin 
Doing Business 2009 -raportissa; huomauttaa kuitenkin, että yritysten rekisteröintiä ja 
omistusoikeuden suojaamista koskevia menettelyjä ei ole edelleenkään parannettu 
riittävästi, ja että opetusjärjestelmällä ei ole riittävästi resursseja siihen, että se pystyisi 
tuottamaan talouden kehittämiseen tarvittavaa henkilöstövoimavaraa;

14. panee merkille ammattiliittojen mielenosoitukset, joilla ay-liike vastustaa hallituksen 
työlainsäädäntöön ehdottamia muutoksia, jotka heikentäisivät työntekijöiden oikeuksia ja 
vapauksia; ilmaisee vakavan huolensa työntekijöiden, erityisesti naisten asemasta 
tekstiilitehtaissa;

15. katsoo, että vaikka lainsäädännön mukauttaminen on edistynyt suhteellisen hyvin 
ympäristön alalla, sen täytäntöönpano paikallisella tasolla vaatii huomattavaa 
parantamista; toistaa vaatimuksensa, joka koskee veden laadun ja vedenpinnan korkeuden 
tehokasta valvontaa raja-alueilla sijaitsevissa Ohridin, Prespan ja Dojradin järvissä;

16. vaatii, että viranomaisten on käynnistettävä rautatieverkon kunnostaminen ja 
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parantaminen, koska se on sekä ympäristön että talouden kannalta kilpailukykyinen 
vaihtoehto maantieverkolle; kehottaa maata parantamaan liikennejärjestelmän 
integrointia kaikkien naapurimaiden liikennejärjestelmiin;

Alueelliset kysymykset
17. onnittelee maata siitä, että se on täyttänyt kaikki viisumivapausjärjestelmän vaatimukset, 

minkä johdosta komissio on ehdottanut viisumivapausjärjestelmän käyttöönottoa 
1. tammikuuta 2009 alkaen; onnittelee hallitusta siitä, että se on osoittanut alueellista 
vastuuntuntoa tarjoamalla omaa viisumivapausneuvotteluja koskevaa asiantuntemustaan 
Bosnian ja Hertsegovinan viranomaisille;

18. pitää myönteisenä maan osallistumista EU:n siviilikriisinhallintaan ja sotilaalliseen 
kriisinhallintaan sekä sitä, että maa on sitoutunut suurimpaan osaan EU:n julistuksista ja 
yhteisistä kannoista; panee merkille äskettäisen Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen 
rajalinjan määrittämisestä;

19. pitää myönteisenä uutta ja myönteisempää ilmapiiriä, joka vallitsee entisen Jugoslavian 
Makedonian tasavallan ja Kreikan välillä Kreikan äskettäisten parlamenttivaalien 
seurauksena; kehottaa mainittua kahta maata tehostamaan pyrkimyksiään ratkaista 
nimikysymys korkeimmalla tasolla kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla; panee 
huolestuneena merkille nykyisessä keskustelussa käytettävät historialliset perusteet, 
mukaan lukien viimeaikainen antiikin aikaan vetoaminen, mikä uhkaa lisätä jännitteitä 
naapurivaltioiden välillä ja luo uusia sisäisiä jakolinjoja;

20. kehottaa entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa ja sen naapurimaita edistämään 
keskinäiseen kunnioittamiseen, yhteisymmärrykseen, luottamukseen ja 
suvaitsevaisuuteen perustuvaa poliittista kulttuuria; korostaa tässä yhteydessä 
poliitikkojen ja tiedotusvälineiden ensisijaista vastuuta;

°
° °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja entisen Jugoslavian tasavallan 
Makedonian hallitukselle ja parlamentille.


