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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2010 for Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland til EU-medlemskab 
og til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 og den 
14.-15. december 2006,

– der henviser til interimsaftalen fra 1995 mellem Den Hellenske Republik og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien,

– der henviser til Kommissionens statusrapport 2010 om Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien1 og Kommissionens meddelelse "Udvidelsesstrategi og vigtigste 
udfordringer 2010-2011"2 af 9. november 2010,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om statusrapport 2009 for Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien3,

– der henviser til henstillingerne fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 30. november 2010,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/212/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien4,

– der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og 
eksterne forbindelser) den 13.-14. december 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU’s udvidelsesproces er en stærk drivkraft for fred, stabilitet og 
forsoning i regionen,

B. der henviser til, at det gennem intensiveret økonomisk dialog og samarbejde med 
udvidelseslandene bliver muligt for EU at fokusere på i fællesskab at overvinde den 
økonomiske krise, hvilket bidrager til Unionens globale konkurrenceevne,

C. der henviser til, at udvidelsesstrategien fra 2010 fremhæver reform af den offentlige 
administration og den dømmende magt samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet og 

                                               
1 SEK/2010/1332.
2 KOM(2010)0660.
3 Vedtagne tekster, P7-TA(2010)0024.
4 EUT L 80 af 19.3.2008, s. 32.
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korruption som prioriteter,

D. der henviser til, at ytringsfrihed og mediernes uafhængighed stadig giver anledning til 
bekymring i de fleste udvidelseslande, 

Den politiske udvikling

1. er enig i vurderingen i Kommissionens statusrapport 2010 for Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien med hensyn til dennes kontinuerlige opfyldelse af de politiske 
kriterier og beklager, at Rådet ikke har truffet beslutning om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger, således som Kommissionen har henstillet for andet år i træk og i 
overensstemmelse med tidligere beslutninger fra Parlamentet;

2. påpeger, at bilaterale spørgsmål skal løses mellem de pågældende parter i god 
naboskabsånd og under hensyntagen til EU’s overordnede interesser; appellerer til alle 
nøglespillere om at udvise ansvarlighed og beslutsomhed med henblik på at få løst alle 
udestående spørgsmål, som ikke blot forhindrer kandidatlandets tiltrædelsesproces og 
EU’s egen politik i regionen, men også indvirker på de interetniske relationer, økonomien 
og regionens stabilitet;

3. opfordrer regeringen og alle statslige institutioner til at benytte sig af 10-årsdagen for 
Ohrid-rammeaftalen, der markeres i 2011, som en anledning og tilskyndelse til at fremme 
interetnisk samarbejde og tillid; roser landet for alt, hvad det hidtil har opnået på dette 
område, og opfordrer til yderligere bestræbelser på at udvise et godt eksempel på 
interetnisk samarbejde i regionen; 

Demokrati, retsstat og menneskerettigheder

4. glæder sig over vedtagelsen af ændringer til parlamentets forretningsorden, som gør det 
muligt for oppositionen at blive mere involveret i dets arbejde; er imidlertid bekymret 
over den utilstrækkelige dialog mellem regeringen og oppositionspartierne og et 
overordnet klima af mistillid og konfrontation og opfordrer begge sider til at udvise større 
vilje til at samarbejde konstruktivt i den lovgivningsmæssige proces; beklager det 
albanske demokratiske partis fortsatte boykot af parlamentet og opfordrer indtrængende 
partiet til igen at deltage i de parlamentariske processer;

5. hylder det fremragende arbejde, der er udført af den afgående særlige repræsentant for 
Den Europæiske Union/chef for EU's delegation; fordømmer upassende angreb fra 
politikere fra det regerende parti mod EU’s repræsentanter og opfordrer regeringen til 
utvetydigt og offentligt at tage afstand fra sådanne fornærmelser; mener, at disse 
hændelser er ekstremt skadelige for landets omdømme; 

6. gentager, at frie og uafhængige medier er en nødvendig forudsætning for udviklingen af et 
stabilt demokrati; er dybt bekymret over en betydelig forringelse af mediefriheden i 
landet, som det fremgår af et væsentligt fald (fra en 34. til en 68. plads) i Journalister uden 
Grænsers pressefrihedsindex; udtrykker alvorlig bekymring over den stigende politiske 
indblanding i journalisters arbejde og skræmmekampagnen mod dem, der er kritiske over 
for regeringen; konstaterer med forbløffelse, at indenrigsministeriet på sin hjemmeside har 
offentliggjort en opfordring til borgerne om at angive ”ikke-objektive” presseforlydender;
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7. er særligt bekymret over tendensen til, at et stigende antal journalister vælger at benytte 
bevidst selvcensur eller ”lejejournalistik”, hvilket gradvist påvirker professionens 
troværdighed i negativ retning; opfordrer journalisterne til at fastholde høje faglige 
standarder i deres arbejde, distancere sig fra politisk påvirkning og etablere virkeligt 
professionelle journalistforbund; 

8. henleder opmærksomheden på det uigennemsigtige og koncentrerede ejerskab af medierne 
og den målrettede brug af reklamepenge, der af politiske grunde favoriserer visse 
mediedistributionskanaler i forhold til andre og derved skaber ulige vilkår på markedet; 
understreger betydningen af, at staten behandler alle landets mediedistributionskanaler 
ens, navnlig i lyset af statsrevisionens konklusioner vedrørende den store rabat, som 
regeringspartiet havde fået af et af tv-selskaberne i forbindelse med lokal- og 
præsidentvalget i 2009;

9. opfordrer til en intensiv indsats for at reformere den dømmende magt med henblik på at 
sikre dens professionalisme og uafhængighed af politisk pres; understreger med dette for 
øje, at det er nødvendigt hurtigt og effektivt at effektuere den eksisterende retlige ramme; 
er bekymret over justitsministeriets fortsatte rolle i Retsrådet og over regeringens og 
parlamentarikernes kritik af Forfatningsdomstolen, hvilket skaber risiko for, at domstolene 
bliver underkastet politisk indblanding; glæder sig over bestræbelserne på at øge 
domstolenes effektivitet og gennemsigtighed, og navnlig at mindske puklen af sager ved 
de fleste domstole; glæder sig ligeledes over, at loven om retsbistand er trådt i kraft;

10. glæder sig over den vedvarende indsats i bekæmpelsen af korruption, som blandt andet 
kommer til udtryk via gennemførelsen af anden runde af Greco-anbefalingerne og 
ikrafttrædelsen af straffelovsændringerne; minder imidlertid om, at korruption fortsat er 
udbredt og opfordrer til yderligere intense bestræbelser på at udrydde den; understreger, at 
effektiv og upartisk håndhævelse af anti-korruptionslovgivningen, navnlig vedrørende 
finansiering af politiske partier og interessekonflikter, er presserende; understreger 
behovet for at opbygge et håndhævelsesregister over retsforfølgelse og domfældelser, der 
kan bruges til at måle fremskridt;

11. opfordrer til yderligere bestræbelser på at reformere den offentlige administration, der 
stadig er politiseret og mangler kompetencer og professionalisme; er bekymret over den 
uigennemsigtige og ad hoc-prægede proces med at ændre midlertidige stillinger til faste 
stillinger, hvilket fører til yderligere politisering af den offentlige administration; 
opfordrer til, at der udarbejdes en klar HR-strategi, som definerer administrationens behov 
for så vidt angår kompetencer og færdigheder samt implementeringen heraf gennem 
kvalifikationsbaserede ansættelsesprocedurer og karriereudvikling; glæder sig over den 
stigende rekruttering fra minoritetsgrupper, men understreger, at den bør gennemføres på 
grundlag af en behovsanalyse i den offentlige administration for at sikre, at nyansattes 
kvalifikationer svarer til de krav, der er knyttet til jobbene;

12. henleder opmærksomheden på betydningen af fortsat politisk støtte og på, at der er behov 
for en større indsats for at gennemføre Ohrid-rammeaftalen, som stadig er hjørnestenen i 
de interetniske relationer i landet; er bekymret over risikoen for øget ustabilitet i den 
interetniske situation og opfordrer regeringen til at tage behørig højde for minoriteternes 
følelser, når den træffer beslutninger, som f.eks. byplanen for ”Skopje 2014”; henleder 
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opmærksomheden på nødvendigheden af, at det parlamentariske udvalg for interetniske 
relationer fungerer effektivt med hensyn til at integrere mindretal i lovgivningsprocessen;

13. understreger, at det er af yderste vigtighed at sikre, at uddannelsessystemet støtter etnisk 
integration; glæder sig med dette for øje over strategien med integreret uddannelse og 
opfordrer til, at den gennemføres hurtigt, bl.a. ved at udfase den etniske segregation og 
ved at øge undervisning i de forskellige befolkningsgruppers sprog, såvel makedonsk som 
etniske minoriteters sprog; opfordrer regeringen til at forbedre processen for høring af 
minoriteterne og til at arbejde tæt sammen med dem om gennemførelsen af strategien;

14. er alvorligt bekymret over situationen blandt roma-folket, som fortsat står over for 
frygtelige levevilkår og diskrimination hvad angår adgang til arbejdsmarkedet, 
sundhedspleje og sociale serviceydelser; understreger især den vanskelige situation for 
romapiger og –kvinder, som fortsat lider under dobbelt diskrimination på grundlag af både 
etnicitet og køn; opfordrer regeringen til et stærkere engagement med hensyn til 
gennemførelse af roma-strategien og Roma Decade-handlingsplanen;

15. glæder sig over vedtagelsen af anti-diskriminationsloven som et vigtigt skridt i retning af 
at bekæmpe diskrimination, som stadig er vidt udbredt; beklager imidlertid, at seksuel 
orientering i modsætning til europæisk praksis er blevet udeladt som grundlag for 
diskrimination i loven; opfordrer til hurtig tilpasning af de nationale bestemmelser på 
dette område med den gældende fællesskabsret og til at styrke 
overvågningsmekanismerne; opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats med hensyn 
til kvinders og børns rettigheder og beskyttelse af dem mod vold i hjemmet;

16. bemærker med stor bekymring de nylige trusler mod og direkte angreb på 
civilsamfundsorganisationer og den personlige bagvaskelse af deres ledende aktivister; 
understreger behovet for at involvere civilsamfundsorganisationer i den politiske 
beslutningsproces på en ikke-selektiv måde for at anspore til en reel offentlig debat og 
inddrage interessenter i landets tiltrædelsesproces; roser vedtagelsen af den nye lov om 
borgerforeninger og opfordrer indtrængende myndighederne til at gennemføre 
bestemmelserne om almennyttige organisationer ved snarest muligt at sikre 
finansieringsordninger;

Socioøkonomisk udvikling

17. er bekymret over den vedvarende og meget høje arbejdsløshed, navnlig blandt unge 
mennesker; opfordrer regeringen til hurtigt at gennemføre mere effektive foranstaltninger 
til at forbedre arbejdsstyrkens kompetencer og brugbarhed på arbejdsmarkedet; opfordrer 
Kommissionen til at støtte myndighederne med øget bistand fra 
Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA);

18. er bekymret over den ekstremt høje fattigdomsrate i landet;

19. bemærker, at udenlandske investeringer er faldet yderligere fra et allerede lavt niveau på 
trods af, at to statslige organer har et betydeligt årligt budget til at tiltrække mulige 
udenlandske investorer; 

20. understreger behovet for at anvende principperne om god regeringsførelse i forbindelse 
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med budgetudgifterne ved at forbedre fri adgang til offentlig information, høre 
interessenterne i forbindelse med budgetproceduren og etablere en 
rapporteringsmekanisme og dermed påtage sig ansvarlighed for de midler, der anvendes; 
minder om, at uigennemsigtig anvendelse af budgetmidler fører til social udstødelse og 
konflikter, og stiller spørgsmålstegn ved legitimiteten af visse nationale kampagner, 
såsom den nylige anti-abortkampagne;

21. glæder sig over vedtagelsen af den nationale strategi for bæredygtig udvikling, men 
opfordrer til en større indsats for at gennemføre lovgivningen på miljøområdet og afsætte 
tilstrækkelige midler til dette formål; henleder navnlig opmærksomheden på 
udfordringerne med hensyn til vandkvalitet, affaldshåndtering og naturbeskyttelse; 

22. er dybt optaget af problemerne med den forurenede jord i byen Veles, der af 
Verdenssundhedsorganisationen er blevet erklæret for et farligt sted at bo; opfordrer 
regeringen til omsider at tage sig af denne sag og træffe passende foranstaltninger til at 
beskytte befolkningens sundhed i dette område; anmoder Kommissionen om at overveje, 
om IPA-midler kan anvendes i dette specielle tilfælde; 

Regionale spørgsmål

23. roser landet for dets fortsatte stabiliserende rolle i regionen; fremhæver dets deltagelse i 
EU’s civile og militære missioner, men minder ikke desto mindre regeringen om dens 
forpligtelse til at overholde de fælles FUSP-holdninger, navnlig dem der henviser til 
restriktive foranstaltninger, specielt for så vidt angår det særlige tilfælde med Zimbabwe;

24. beklager dybt, at navnetvisten med Grækenland fortsat blokerer landets vej ind i EU, og 
minder om sin henstilling til Rådet om straks at indlede tiltrædelsesforhandlinger; 
fremhæver imidlertid betydningen af gode naboskabsrelationer i denne proces og 
opfordrer de to regeringer til at afholde sig fra at gøre noget, der kan påvirke disse 
relationer negativt; opfordrer de to premierministre til at udvise politisk mod og vilje til at 
gå på kompromis og til hurtigt at finde frem til en model, der kan tilfredsstille begge 
parter; 

25. opfordrer Unionens højtstående repræsentant og kommissæren med ansvar for udvidelse 
og naboskabspolitik til at formidle en aftale om navnespørgsmålet og tilbyde politisk 
rådgivning; anser denne sag for at være en prøveballon for den fælles udenrigspolitik efter 
Lissabontraktaten såvel som for Unionens kapacitet til at løse længerevarende 
internationale tvister ved dens grænser; 

26. er af den opfattelse, at en yderligere forlængelse af status quo vedrørende 
navnespørgsmålet og andre udestående spørgsmål med nabolandene kan undergrave 
stabiliteten i landet og regionen og troværdigheden af udvidelsespolitikken, og opfordrer 
derfor alle involverede parter til at udvise velvilje, solidaritet og ansvarlighed med hensyn 
til at få løst de udestående spørgsmål; 

* *
*

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
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medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til regeringen og parlamentet i Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


