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B7-.../2009

Europaparlamentets resolution om framstegsrapporten 2009 för f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i 
Thessaloniki den 19–20 juni 2003, där löftet löd att alla länder på västra Balkan skulle 
anslutas till Europeiska unionen,

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 16 december 2005 att bevilja 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland inför ett EU-
medlemskap och ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möten den 
15-16 juni 2006 och den 14–15 december 2006,

– med beaktande av interimsavtalet 1995 mellan Grekland och f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien,

– med beaktande av kommissionens framstegrapport 2009 om f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien (SEK(2009)1335) av den 14 oktober 2008,

– med beaktande av slutsatserna från det sjätte mötet med stabiliserings- och 
associeringsrådet EU – f.d. jugoslaviska republiken Makedonien den 27 juli 2009,

– med beaktande av rekommendationerna från den gemensamma 
parlamentarikerkommittén EU – f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av den 
27-28 november 2008,

– med beaktande av avtalen mellan EU och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om 
förenklad visering och återtagande av den 18 september 2007 och kommissionens förslag 
om liberalisering av viseringsbestämmelserna,

– med beaktande av rådets beslut 2008/212/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien1,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Utvidgningsprocessen gynnar både de länder som står inför anslutning och 

Europeiska unionen i dess helhet. 
B. Perspektivet om en EU-integration fortsätter att påverka reformerna på västra Balkan på 

ett positivt sätt och bidrar till en mer stabil, fredlig och framgångsrik utveckling i 
regionen.

C. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien fortsätter reformprocessen och kommer att 
ansluta sig till Europeiska unionen så snart landet uppfyller samtliga 
Köpenhamnskriterier.

                                               
1 EUT L 80, 19.3.2008, s .32.
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1. Europaparlamentet berömmer f.d. jugoslaviska republiken Makedonien för de framsteg 
som gjorts i landet sedan den senaste framstegsrapporten. Parlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att kommissionen, på basis av dessa framsteg, har rekommenderat att 
anslutningsförhandlingarna inleds. Det uppmanar rådet att bekräfta kommissionens 
rekommendation vid toppmötet i december 2009 och förväntar sig att förhandlingarna 
inleds inom en snar framtid.

Den politiska utvecklingen
2. Europaparlamentet välkomnar det breda samförstånd som råder mellan regeringen och 

oppositionspartierna om landets europeiska strävanden. Parlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att detta samförstånd och en förbättrad politisk dialog har lett till att 
lagarna om EU-integration nu antas i snabbare takt än tidigare. Det understryker dock 
vikten av att lagarna omsätts effektivt i praktiken.

3. Europaparlamentet välkomnar landets framsteg i kampen mot korruption, i synnerhet den 
lag om finansieringen av politiska partier som antagits. Det konstaterar dock att 
korruptionen, som är ett allmänt problem i länderna på Balkan, fortfarande är utbredd och 
att ytterligare energiska ansträngningar därför måste läggas ner för att utrota den.

4. Europaparlamentet påminner om att demokrati bygger på förekomsten av effektiva 
parlament som uppfyller sin roll som lagstiftare och övervakar regeringens verksamhet. 
Därför välkomnar det antagandet av lagen om landets parlament som på ett ansenligt sätt 
förbättrar ifrågavarande parlaments funktion. Det konstaterar att det ändå finns behov av 
att ytterligare förbättra denna funktion och stärka oppositionens roll och att det här bör 
ske genom att man ändrar parlamentets arbetsordning i enlighet med bästa europeiska 
metoder. Det noterar även att albanernas demokratiska parti nyligen bojkottat parlamentet 
och uppmanar partiet i fråga att driva sina politiska målsättningar genom parlamentariskt 
arbete.

5. Europaparlamentet berömmer myndigheterna för ett framgångsrikt förrättande av 
presidentval och lokala val, detta i jämförelse med parlamentsvalet som hölls 2008.  
Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att valen uppfyllde de flesta internationella 
normer och uppmanar regeringen att snabbt omsätta de återstående rekommendationerna 
från OSSE/ODIHR i praktiken. Det understryker i sammanhanget att det inkommit 
rapporter om ett antal fall av påtryckning och förnedring av röstare, särskilt av statliga 
tjänstemän, och att de här fallen måste tas upp till behandling. Det faktum att vissa av de 
personer som begått oegentligheter har ställts inför rätta är något som parlamentet 
uppskattar, men det förväntar sig samtidigt att man utreder de kvarstående 
oegentligheterna och väcker åtal mot förövarna i fråga.

6. Europaparlamentet betonar att genomförandet av ramavtalet från Ohrid är av allra största 
vikt eftersom det utgör hörnstenen för förbindelserna mellan etniska grupper i landet. 
Parlamentet uppmanar alla samfund att respektera sådant som kan vara sårbart för andra 
grupper och i synnerhet att avstå från inflammerade ordval och provokativ symbolism 
som förringar andra etniska gruppers roll.  Det betonar också utbildningens viktiga roll i 
integrationsprocessen och uppmanar myndigheterna att avskaffa nuvarande praxis med 
skilda skift baserade på etnisk tillhörighet i skolorna.

7. Europaparlamentet fäster särskild uppmärksamhet vid den pågående 
decentraliseringsprocessen som är ett viktigt steg i arbetet för att landet ska fungera bättre 
och för att förbindelserna mellan de olika etniska grupperna ska kunna förbättras. Det 
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understryker det faktum att kommunerna, för att kunna garantera att den här processen 
förverkligas framgångsrikt, måste förses med tillräckliga medel för att kunna genomföra 
sina uppdrag.

8. Europaparlamentet understryker att medborgarnas tillgång till rättvisa är en livsviktig del 
av rättstatsprincipen.  Parlamentet välkomnar i sammanhanget de framsteg som gjorts 
inom rättsväsendet och det faktum att regeringen åtagit sig att gå vidare med reformerna, 
vilket bland annat manifesterats genom att domstolarna och det allmänna åklagarämbetet 
tilldelats större finansiering. Det uppmanar myndigheterna att ytterligare stärka domarnas 
oberoende och försäkra sig om deras opartiskhet. Det konstaterar också att domstolsfallen 
inte släpar efter lika mycket som förut och uppmuntrar myndigheterna att effektivera 
systemet ytterligare. Parlamentet kräver också att lagen om rättshjälp antas utan dröjsmål.

9. Europaparlamentet konstaterar att framsteg gjorts när det gäller reformeringen av den 
offentliga förvaltningen i allmänhet och antagandet av lagen om statliga tjänstemän i 
synnerhet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att lagen efterlevs samt att 
sätta stopp för bruket med olagliga befordringar och anställandet av tillfällig personal i 
strid med lagens tillämpningsområde. 

10. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att ytterligare stärka mediernas oberoende 
och pluralism genom att se till att den politiska inblandningen upphör, oberoende av 
vilket parti som ligger bakom en sådan, och i synnerhet om den kommer från regeringen. 
Parlamentet understryker att mediernas frihet undermineras av den brist på insyn och den 
ägarkoncentration som råder på mediemarknaden.

11. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att utarbeta en strategi för 
icke-diskriminering, betonar behovet av energiska insatser för att förbättra kvinnornas 
och barnens situation och skydda dem från våld i hemmet, uppmanar regeringen till
ytterligare ansträngningar när det gäller att öka kvinnornas deltagande i det politiska livet, 
ett deltagande som för närvarande är knappt tilltaget och manifesteras av det faktum att 
ingen av de kvinnliga borgmästarkandidaterna i det senaste valet blev vald. Parlamentet 
uppmanar därför myndigheterna att överväga att ta i bruk ett kvotsystem där en viss 
procentsats av alla politiska befattningar och ställningar på vallängderna skulle vikas för 
kvinnor.

Den ekonomiska och sociala situationen
12. Europaparlamentet oroar sig över att finanskrisen ska ha en sådan inverkan på landet att 

arbetslöshetssiffrorna, som hela tiden legat på hög nivå, blir ännu högre och 
ansträngningarna för att försöka sänka dem kommer i kläm. Parlamentet betonar att 
myndigheterna bör göra sitt yttersta för att värna om de sårbara grupperna i samhället och 
beskydda dem så mycket som möjligt från krisens effekter.

13. Europaparlamentet gratulerar landet till en bättre placering än tidigare i Världsbankens 
senaste rapport “Doing Business 2009”. Parlamentet påpekar dock att förfarandena för att 
registrera företag och skydda äganderättigheter fortfarande inte förbättrats i tillräcklig 
mån och att utbildningssystemet inte ges tillräckligt med resurser för att kunna ta fram de 
mänskliga resurser som behövs med tanke på ekonomin och dess utveckling.  

14. Europaparlamentet noterar fackförbundens protester för en tid sedan, riktade mot 
regeringens förslag att ändra arbetslagen på ett sätt som skulle kunna ge arbetstagarna 
färre rättigheter och friheter. Parlamentet är allvarligt bekymrat över arbetstagarnas 
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status, i synnerhet över de kvinnliga arbetstagarnas ställning i textilfabrikerna. 
15. Europaparlamentet anser, trots att anpassningen av miljölagstiftningen avancerat 

någorlunda, att genomförandet på lokal nivå fortfarande behöver bli ansenligt mycket 
bättre. Det upprepar sitt krav om effektiv övervakning av vattenkvalitet och vattennivåer i 
gränssjöarna Ohrid, Prespa och Dojran. 

16. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att börja investera i underhåll och 
modernisering av järnvägsnätet, eftersom det ur både ekologisk och ekonomisk synpunkt 
är ett livskraftigt alternativ till vägnätet. Det uppmuntrar landet att integrera sitt 
transportssystem med grannländernas på ett bättre sätt än tidigare. 

Regionala frågor
17. Europaparlamentet gratulerar landet till att ha uppfyllt samtliga riktmärken för en 

liberalisering av viseringssystemet, vilket resulterat i kommissionens förslag om att 
bevilja ett viseringsfritt system från och med den 1 januari 2010. Parlamentet berömmer 
regeringen för det regionala ansvar den visat då den erbjudit myndigheterna i Bosnien 
och Hercegovina sin huvudförhandlares expertkunskap när det gäller förhandlingar om 
visering. 

18. Europaparlamentet välkomnar landets deltagande i EU:s civila och militära uppdrag och 
dess anpassning till majoriteten av EU:s förklaringar och gemensamma ståndpunkter. Det 
noterar den överenskommelse om gränsdragning som nyligen ingicks med Kosovo.

19. Europaparlamentet välkomnar det nya och mer positiva klimat som råder mellan 
regeringarna i f.d jugoslaviska republiken Makedonien och Grekland, detta till följd av 
det grekiska valet nyligen. Det uppmuntrar de två länderna att fördubbla sina 
ansträngningar på högsta nivå för att finna en lösning på namnfrågan som kan 
tillfredsställa bägge parter. Det noterar med oro att man i den pågående debatten 
använder historiska argument, inklusive så kallad ”antikisering”, ett nytt fenomen som 
riskerar att öka spänningen med grannarna och skapar nya inre skiljelinjer.

20. Europaparlamentet uppmanar f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och dess 
grannländer att bidra till en politisk kultur baserad på ömsesidig respekt, förståelse, 
förtroende och tolerans och understryker här politikernas och mediernas grundläggande 
ansvar.

°
° °

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringen och 
parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


