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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie za rok 2010

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 udělit Bývalé 
jugoslávské republice Makedonii status kandidátské země pro členství v EU a na závěry 
předsednictví přijaté na zasedáních Evropské rady ve dnech 15.–16. června 2006 a 14.–
15. prosince 2006,

– s ohledem na prozatímní dohodu mezi Řeckou republikou a Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií z roku 1995,

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 
20101 a na sdělení Komise nazvané „Strategie rozšiřování a hlavní výzvy v období 2010–
2011“ ze dne 9. listopadu 20092,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské 
republiky Makedonie za rok 20093,

– s ohledem na doporučení Smíšeného parlamentního výboru EU–Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie ze dne 30. listopadu 2010,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/212/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách 
a podmínkách přístupového partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií4,

– s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a zahraniční věci ve 
dnech 13. a 14. prosince 2010,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že proces rozšiřování EU je mocnou hnací silou pro mír, stabilitu 
a usmíření v regionu,

B. vzhledem k tomu, že posílení hospodářského dialogu a spolupráce se zeměmi, které usilují 
o přistoupení, umožňuje, aby se EU zaměřila na překonání hospodářské krize, a přispívá 
ke konkurenceschopnosti EU na světové úrovni,

C. vzhledem k tomu, že strategie rozšíření pro rok 2010 zdůrazňuje jako priority reformu 
veřejné správy a soudnictví a rovněž boj proti organizované trestné činnosti a korupci,

                                               
1 SEK/2010/1332.
2 KOM(2010)0660.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0024.
4 Úř. věst. L 80, 19.3.2008, s. 32.
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D. vzhledem k tomu, že svoboda vyjadřování a nezávislost sdělovacích prostředků je i nadále 
ve většině kandidátských zemí znepokojující, 

Politický vývoj

1. souhlasí s hodnocením Komise v její zprávě o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské 
republiky Makedonie za rok 2010, pokud jde o průběžné plnění politických kritérií, 
a vyslovuje politování nad tém, že Rada nepřijala rozhodnutí o zahájení přístupových 
jednání, jak to doporučuje Komise již druhý rok po sobě, a v souladu s předchozími 
usneseními Parlamentu;

2. zdůrazňuje, že bilaterální otázky musí vyřešit příslušní partneři v dobrém sousedském 
duchu s přihlédnutím k obecným zájmům EU; vyzývá všechny klíčové zúčastněné strany, 
aby prokázaly odpovědnost a rozhodnutí řešit všechny zbývající otázky, které brání nejen 
procesu přistoupení kandidátské země a ztěžují vlastní politiku EU v regionu, ale mají 
rovněž zpětný vliv na mezietnické vztahy, hospodářství a stabilitu regionu;

3. vyzývá vládu a všechny státní instituce, aby využily příležitosti 10. výročí ochridské 
rámcové dohody v roce 2011 jako pobídky pro posílení spolupráce a důvěry mezi etniky; 
vyslovuje této zemi uznání za vše, čeho bylo v této oblasti až doposud dosaženo, a vyzývá 
k dalšímu úsilí s cílem být příkladem pro spolupráci mezi etniky v regionu; 

Demokracie, právní stát a lidská práva

4. vítá přijetí změn jednacího řádu parlamentu, které umožňují silnější zapojení opozice do 
jeho práce; je však znepokojen nedostatečným dialogem mezi vládními a opozičními 
stranami a všeobecnou atmosférou nedůvěry a konfrontace a vyzývá obě strany, aby 
prokázaly větší snahu konstruktivně spolupracovat při legislativním procesu; vyslovuje 
politování nad pokračujícím bojkotem parlamentu ze strany Demokratické strany Albánců 
a naléhavě tuto stranu vyzývá, aby se do parlamentního procesu opětovně zapojila;

5. vyslovuje uznání vynikající práci odcházejícího zvláštního zástupce EU / vedoucího 
delegace EU;  odsuzuje nevhodné útoky politiků vládní strany proti zástupcům EU 
a vyzývá vládu, aby se od těchto urážek jednoznačně a veřejně distancovala; domnívá se, 
že tyto konflikty jsou mimořádně škodlivé pro vnímání země; 

6. připomíná, že svobodné a nezávislé sdělovací prostředky jsou nezbytným předpokladem 
pro rozvoj stabilní demokracie; je vážně znepokojen značným zhoršením svobody 
sdělovacích prostředků v zemi, jak ukazuje významný pokles (z 34. na 68. místo) 
v hodnocení tisku za rok 2010 organizací Reportéři bez hranic; vyjadřuje vážné 
znepokojení nad rostoucím politickým zasahováním do práce novinářů a zastrašující 
kampaní proti novinářům, kteří jsou kritičtí vůči vládě; s úžasem bere na vědomí 
skutečnost, že ministerstvo vnitra na své internetové stránky umístilo výzvu občanům, aby 
udávali „neobjektivní“ tiskové zprávy;

7. je zvláště znepokojen rostoucím počtem novinářů, kteří se rozhodují pro autocenzuru nebo 
námezdnou žurnalistiku, což postupně omezuje důvěryhodnost tohoto povolání; vyzývá 
novináře, aby zachovávali vysoké profesní standardy své práce, aby se distancovali od 
politických vlivů a aby vytvářeli skutečně profesní novinářská sdružení; 
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8. upozorňuje na netransparentní a koncentrované vlastnictví sdělovacích prostředků a cílené 
využívání reklamních fondů k upřednostňování některých sdělovacích prostředků před 
jinými z politických důvodů a na vytváření nespravedlivé situace na trhu; zdůrazňuje, že 
je důležité, aby stát přistupoval stejně ke všem sdělovacím prostředkům v zemi, zejména 
s ohledem na zjištění Státního auditorského úřadu týkající se vysokých slev poskytnutých 
vládnoucí politické straně jednou televizní společností během místních a prezidentských 
voleb v roce 2009;

9. vyzývá k intenzivnímu úsilí v oblasti reformy soudnictví s cílem zajistit jeho 
profesionalitu a nezávislost na politickém nátlaku; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nutno rychle a účinně uplatňovat stávající právní rámec; je znepokojen pokračující úlohou 
ministerstva spravedlnosti v Soudní radě a kritikou Ústavního soudu ze strany vlády 
a poslanců parlamentu, neboťpředstavují riziko podřízenosti soudnictví politickým 
zásahům; vítá úsilí o zvýšení výkonnosti a transparentnosti soudního sytému, zejména 
snížením počtu neuzavřených případů u většiny soudů; vítá také vstup zákona o právní 
pomoci v platnost;

10. vítá pokračující úsilí v boji proti korupci, které se mimo jiné projevuje při provádění 
druhého kola doporučení Skupiny států proti korupci, a vstup změn trestního zákoníku 
v platnost; připomíná však, že korupce je i nadále velmi rozšířená a vyzývá k dalšímu 
intenzivnímu úsilí o její vymýcení; zdůrazňuje naléhavost účinného a nestranného 
prosazování právních předpisů proti korupci, zejména pokud jde o financování politických 
stran a střet zájmů; zdůrazňuje potřebu zavést záznamy o úspěšnosti prosazování právních 
předpisů v oblasti trestního stíhání a odsouzení, pomocí nichž by se měřil dosažený 
pokrok;

11. požaduje další úsilí v oblasti reformy veřejné správy, která je i nadále politizovaná a chybí 
jí kapacity a profesionální přístup; je znepokojen netransparentním a náhodným postupem 
převodu dočasných míst na místa trvalá, který způsobuje další politizaci správy; požaduje 
vytvoření jasné strategie lidských zdrojů, jež by definovala potřeby správy z hlediska 
kapacit a dovedností, a její provádění prostřednictvím náboru pracovníků na základě 
zásluh a profesního rozvoje; vítá zvyšující se nábor pracovníků z nevětšinových komunit, 
zdůrazňuje však, že by měl být prováděn na základě hodnocení potřeb správy s cílem 
zajistit, aby dovednosti nových zaměstnanců odpovídaly požadavkům daného místa;

12. upozorňuje na význam trvalé politické podpory a zvýšeného úsilí při plnění ochridské 
rámcové dohody, která je základem vztahů mezi etnickými skupinami v zemi; je 
znepokojen možností zvýšení nestability situace mezi etniky a vyzývá vládu, aby řádně 
zohlednila citlivost menšin při svém rozhodování, jako je např. městský plán „Skopje 
2014“; upozorňuje na potřebu účinného fungování parlamentního výboru pro mezietnické 
vztahy při integraci menšin do legislativního procesu;

13. zdůrazňuje mimořádný význam toho, aby vzdělávací systém podporoval integraci etnik; 
z tohoto hlediska vítá strategii integrovaného vzdělávání a žádá její rychlé provádění, 
mimo jiné ukončením segregace etnik a posílenou výukou jazyků komunit, tedy 
makedonštiny i jazyků etnických menšin; vyzývá vládu, aby zlepšila proces konzultací 
s menšinami a aby s nimi úzce spolupracovala při provádění této strategie;

14. je vážně znepokojen situací romské komunity, která i nadále žije v hrozných podmínkách 



RE\836878CS.doc 5/6 PE452.546v01-00

CS

a čelí diskriminaci v přístupu na trh práce, ke zdravotní péči a sociálním službám; 
zdůrazňuje zejména obtížnou situaci romských dívek a žen, které nadále trpí dvojí 
diskriminací založenou na etnickém původu i na pohlaví; požaduje od vlády rozhodnější 
závazek k provádění romské strategie a akčního plánu pro romskou dekádu;

15. vítá přijetí antidiskriminačních právních předpisů jako zásadní krok v boji proti 
diskriminačním praktikám, které jsou dosud velmi rozšířeny; vyslovuje však politování 
nad tím, že na rozdíl od evropské praxe byla v tomto zákoně opomenuta sexuální 
orientace jako důvod diskriminace; požaduje urychlené sladění vnitrostátních předpisů 
v této oblasti s acquis a posílení mechanismu monitorování; vyzývá k dalšímu úsilí 
týkajícímu se práv žen a dětí a jejich ochranu před domácím násilím;

16. s velkým znepokojením bere na vědomí nedávné zastrašování a přímé útoky proti 
organizacím občanské společnosti a osobní očerňování jejich předních aktivistů; 
zdůrazňuje potřebu neselektivním způsobem zapojit organizace občanské společnosti do 
procesu tvorby politik s cílem stimulovat účinnou veřejnou diskusi a zapojit zúčastněné 
strany do procesu přistoupení; chválí přijetí nového zákona o občanských sdruženích 
a naléhavě vyzývá orgány, aby prováděly ustanovení o organizacích „veřejného blaha“ co 
nejrychlejším zajištěním mechanismů financování;

Socioekonomický rozvoj

17. je znepokojen přetrvávající a velmi vysokou nezaměstnaností, zejména mezi mladými 
lidmi; vyzývá vládu, aby urychleně uskutečnila účinnější opatření na zlepšení dovedností 
pracovní síly a její zaměstnatelnosti; vyzývá Komisi, aby orgánům pomáhala 
prostřednictvím navýšených finančních prostředků v rámci nástroje předvstupní pomoci;

18. je znepokojen mimořádně vysokou mírou chudoby v zemi;

19. konstatuje, že zahraniční investice se z už i tak nízké úrovně dále snížily, přestože dvě 
státní agentury mají značně velký roční rozpočet na přilákání případných zahraničních 
investorů; 

20. zdůrazňuje potřebu uplatňování zásady řádné správy v rozpočtových výdajích zlepšením 
volného přístupu k veřejným informacím, konzultacemi se zúčastněnými stranami 
v rozpočtovém procesu a vytvořením mechanismu podávání zpráv, čímž dojde k převzetí 
odpovědnosti za vynaložené prostředky; připomíná, že netrasparentní rozpočtové výdaje 
vedou k sociálnímu vyloučení a konfliktům a zpochybňuje legitimitu některých 
vnitrostátních kampaní, jako je nedávná kampaň proti potratům;

21. vítá přijetí vnitrostátní strategie pro udržitelný rozvoj, ale vyzývá k většímu úsilí při 
provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí a k poskytování přiměřených 
prostředků na tento účel; upozorňuje zejména na problémy v oblasti kvality vody, 
zacházení s odpady a ochrany přírody; 

22. vyjadřuje vážné znepokojení nad znečištěním půdy ve městě Veles, které Světová 
zdravotnická organizace prohlásila za místo nebezpečné pro život; vyzývá vládu, aby se 
touto otázkou konečně zabývala a aby přijala odpovídající opatření na ochranu veřejného 
zdraví v této oblasti; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by v tomto konkrétním případě 
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mohly být použity prostředky z nástroje předvstupní pomoci; 

Regionální otázky

23. vyslovuje zemi uznání za to, že trvale funguje jako stabilizující prvek v regionu; 
zdůrazňuje její účast v civilních a vojenských misích EU, připomíná však vládě její 
povinnost dodržovat obecné postoje SZBP, zejména postoje týkající se restriktivních 
opatření, konkrétně v případu Zimbabwe;

24. vyjadřuje politování nad skutečností, že spor s Řeckem o název země i nadále blokuje 
cestu země do EU, a připomíná své doporučení Radě, aby okamžitě zahájila přístupová 
jednání; zdůrazňuje však význam dobrých sousedských vztahů v tomto procesu a vyzývá 
vlády, aby se vyhýbaly gestům, které by tyto vztahy mohly negativně ovlivnit; vyzývá oba 
předsedy vlády, aby projevili politickou odvahu a ochotu dospět ke kompromisu a aby 
rychle nalezli řešení uspokojivé pro obě strany; 

25. vyzývá vysokou představitelku a komisaře pro rozšíření a evropskou politiku sousedství, 
aby  umožnili dosažení dohody v otázce názvu a nabídli politickou pomoc; domnívá se, že 
tato otázka je testem pro společnou zahraniční politiku po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost i pro schopnost Unie řešit dlouhodobé mezinárodní spory na svých hranicích; 

26. zastává názor, že další prodloužení současného stavu ohledně názvu a další nevyřešené 
otázky se sousedními zeměmi by mohly ohrozit stabilitu země a regionu a rovněž 
věrohodnost politiky rozšíření, a vyzývá proto všechny dotčené strany, aby prokázaly 
dobrou vůli, solidaritu a odpovědnost při řešení neuzavřených problémů; 

* *
*

27. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a vládě a parlamentu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.


