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Euroopa Parlamendi resolutsioon endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2010. aasta 
eduaruande kohta

Euroopa Parlament,

– 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 kohtumiste eesistujariigi 
järeldusi;

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

– võttes arvesse komisjoni 2010. aasta eduaruannet endise Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigi kohta1 ning komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja 
peamised ülesanded aastatel 2010–2011”2;

– võttes arvesse oma 10. veebruar 2010. aasta resolutsiooni endise Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigi 2009. aasta eduaruande kohta3;

– võttes arvesse ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarse 
ühiskomisjoni 30. novembri 2010. aasta soovitusi;

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/212/EÜ, millega sätestatakse 
endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, 
prioriteedid ja tingimused4;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELi laienemisprotsess on rahu, stabiilsuse ja leppimise oluliseks 
edasiviivaks jõuks piirkonnas;

B. arvestades, et laienemisprotsessis osalevate riikidega majandusliku dialoogi ja koostöö 
tihendamine võimaldab ELil keskenduda üheskoos majanduskriisist ülesaamisele ja aitab 
kaasa liidu ülemaailmsele konkurentsivõimele;

C. arvestades, et 2010. aasta laienemisstrateegias rõhutatakse prioriteetidena avaliku halduse 
ja kohtusüsteemi reformi ning võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu;

D. arvestades, et sõnavabadus ja meedia sõltumatus teeb endiselt muret enamikus 
laienemisprotsessis osalevates riikides, 

                                               
1 SEK/2010/1332
2 KOM(2010)0660
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0024.
4 ELT L 80, 19.3.2008, lk 32.
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Poliitilised arengusuunad

1. jagab hinnangut, mille komisjon on andnud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 
2010. aasta eduaruandes, et riik täidab jätkuvalt poliitilisi kriteeriume, ning peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu ei ole vastu võtnud otsust ühinemisläbirääkimiste 
alustamise kohta, nagu seda on teist aastat järjest soovitanud komisjon ning nõudnud 
parlament oma varasemates resolutsioonides;

2. juhib tähelepanu sellele, et asjaomased pooled peavad lahendama oma kahepoolsed 
küsimused heanaaberlikkuse põhimõtet järgides ja võttes arvesse kogu ELi huve; kutsub 
kõiki põhilisi osalejaid näitama üles vastutustunnet ja otsustavust, et leida lahendus 
kõikidele lahendamata probleemidele, mis ei takista üksnes kandidaatriikide 
ühinemisprotsessi ja ELi enda poliitikat piirkonnas, vaid mõjutavad negatiivselt ka 
etniliste rühmade vahelisi suhteid, majandust ja piirkondlikku stabiilsust;

3. kutsub valitsust ja kõiki riigiasutusi üles tähistama Ohridi raamlepingu 10. aastapäeva 
2011. aastal sellega, et ergutada etniliste rühmade vahelise koostöö ja usalduse 
edendamist; tunnustab riiki seni saavutatu eest selles valdkonnas ning nõuab täiendavaid 
jõupingutusi, et olla piirkonnas eeskujuks etniliste rühmade vahelises koostöös; 

Demokraatia, õigusriik ja inimõigused

4. väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud parlamendi kodukorra muudatused, mis 
võimaldavad opositsiooni aktiivsemat osalust parlamendi töös; on siiski mures, et dialoog 
valitsuse ja opositsiooniparteide vahel on ebapiisav ning üldist õhustikku iseloomustab 
umbusaldus ja vastasseis, kutsub osapooli üles ilmutama suuremat tahet konstruktiivseks 
koostööks õigusloome protsessis; peab kahetsusväärseks, et Albaanlaste Demokraatlik 
Partei boikoteerib endiselt parlamenti, ning nõuab parteilt taaslülitumist parlamentaarsesse 
protsessi;

5. tunnustab ametist lahkuva ELi eriesindaja / ELi delegatsiooni juhi suurepärast tööd; 
mõistab hukka valitsuspartei poliitikute kohatud rünnakud ELi esindajate vastu ning 
kutsub valitsust üles selgelt ja avalikult distantseeruma sellistest solvangutest; peab 
selliseid vahejuhtumeid riigi mainele väga kahjulikuks; 

6. kordab, et vaba ja sõltumatu meedia on stabiilse demokraatia arengu vajalik eeltingimus; 
on sügavalt mures meediavabaduse märgatava halvenemise pärast riigis, nagu näitab 
oluline langus (34. kohalt 68. kohale) Piirideta Ajakirjanike 2010. aasta 
ajakirjandusvabaduse indeksis; väljendab tõsist muret kasvava poliitilise sekkumise pärast 
ajakirjanike töösse ja valitsuse suhtes kriitiliselt meelestatud ajakirjanike 
hirmutamiskampaania pärast; nendib hämmastusega asjaolu, et siseministeerium on oma 
kodulehele üles pannud üleskutse kodanikele teatada „ebaobjektiivsetest” 
pressikajastustest;

7. on eriti mures suundumuse pärast, et järjest suureneb nende ajakirjanike hulk, kes 
otsustavad kaalutletult enesetsensuuri või kinnimakstud ajakirjanduse kasuks, mis üha 
enam õõnestab elukutse usaldusväärsust; kutsub ajakirjanikke üles järgima oma töös 
kõrgeid kutsestandardeid, distantseeruma poliitilistest mõjutustest ning looma tõelisi 
ajakirjanike kutseliite; 
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8. juhib tähelepanu läbipaistmatule ja koondunud meediaomandile ning reklaamiraha 
suunatud kasutusele, kus poliitilistel põhjustel ühtesid meediaväljaandeid eelistatakse 
teistele ning seeläbi luuakse ebaõiglane olukord turul; rõhutab, et riik peab kohtlema 
võrdselt kõiki meediaväljaandeid riigis, silmas pidades eriti riigiauditi tulemusi, mis 
käsitlevad suure allahindluse tegemist ühe telekompanii poolt valitsusparteile 2009. aasta 
kohalike ja presidendivalimiste ajal;

9. nõuab suuremaid jõupingutusi kohtusüsteemi reformimisel, et tagada selle 
professionaalsus ja sõltumatus poliitilisest survest; rõhutab seepärast, et kehtiv õiguslik 
raamistik tuleb kiiresti ja tõhusalt rakendada; on mures justiitsministeeriumi jätkuvalt 
olulise rolli pärast kohtunõukogus ning valitsuse ja parlamendiliikmete kriitika pärast 
konstitutsioonikohtu aadressil, mille tulemusel võib tekkida kohtusüsteemi poliitilise 
mõjutamise oht; tunnustab pingutusi suurendada kohtusüsteemi tõhusust ja läbipaistvust, 
eriti kohtuasjade kuhjumise vähendamist enamikus kohtutes; väljendab samuti heameelt 
õigusabi käsitleva seaduse jõustumise üle;

10. mainib tunnustavalt jätkuvaid jõupingutusi võitluses korruptsiooni vastu, mis on muu 
hulgas avaldunud ka teise vooru GRECO soovituste rakendamises ja kriminaalkoodeksi 
muudatuste jõustumises; tuletab siiski meelde, et korruptsioon on endiselt laialt levinud, 
ning nõuab täiendavaid intensiivseid pingutusi selle väljajuurimiseks; rõhutab, et kiiresti 
on vaja tõhusalt ja erapooletult jõustada korruptsioonivastased õigusaktid, eelkõige need, 
mis käsitlevad parteide rahastamist ja huvide konflikti; rõhutab vajadust koostada 
ülevaade, mis näitaks täideviidud vastutuselevõtmisi ja süüdistuste esitamisi ning mille 
abil saaks edasiminekut mõõta;

11. nõuab täiendavaid jõupingutusi, et reformida avalikku haldust, mis on jätkuvalt 
politiseeritud ning kus jääb puudu suutlikkusest ja professionaalsusest; peab 
murettekitavaks ajutiste ametikohtade muutmist alalisteks ametikohtadeks, mis on 
läbipaistmatu ja suunatud protsess ning toob kaasa halduse kasvava politiseerimise; 
nõuab, et töötataks välja selge inimressursside strateegia, kus oleksid määratletud 
haldusvajadused võimete ja oskuste osas, ning et seda strateegiat rakendataks 
tulemuspõhise värbamise ja karjäärivõimaluste kaudu; väljendab heameelt 
rahvusvähemustesse kuuluvate inimeste värbamise üle, kuid rõhutab, et seda tuleks teha 
haldusvajaduste hinnangu alusel, et tagada uute töötajate oskuste vastavus töökoha 
nõuetele;

12. juhib tähelepanu, et vaja on jätkuvat poliitilist toetust ja enam jõupingutusi selleks, et 
rakendada Ohridi raamleping, mis jääb riigi etniliste rühmade vaheliste suhete 
nurgakiviks; on mures, et etniliste rühmade vaheline olukord võib üha ebastabiilsemaks 
muutuda, ning kutsub valitsust üles võtma oma otsustes, nagu linnaplaneeringus Skopje 
2014, nõuetekohaselt arvesse vähemuste jaoks tundlikke teemasid; juhib tähelepanu 
sellele, et etniliste rühmade vaheliste suhete parlamendikomisjon peab tõhusalt toimima 
vähemuste integreerimisel õigusloome protsessi;

13. rõhutab, kuivõrd tähtis on selle tagamine, et haridussüsteem toetaks etnilist integratsiooni; 
mainib sellega seoses tunnustavalt integreeritud hariduse strateegiat ning nõuab selle kiiret 
rakendamist, mille puhul järk-järgult kaotatakse segregatsioon etnilisi piire pidi ja 
laiendatakse eri kogukondade keelte õpet, see puudutab nii makedoonia kui ka etniliste 
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vähemuste keeli; kutsub valitsust üles parandama konsulteerimist vähemustega ning 
tegema nendega strateegia rakendamisel tihedat koostööd;

14. on tõsiselt mures roma kogukonna olukorra pärast, endiselt on romade elamistingimused 
kehvad ning neid diskrimineeritakse tööturule, tervishoiuteenustele ja sotsiaalteenustele 
juurdepääsul; rõhutab eriti roma tüdrukute ja naiste rasket olukorda, nemad kogevad nii 
rahvus- kui ka soopõhist topeltdiskrimineerimist; kutsub valitsust üles aktiivsemalt 
rakendama romasid käsitlevat strateegiat ja romade kaasamise aastakümne algatust;

15. tervitab diskrimineerimisvastase seaduse vastuvõtmist kui olulist sammu võitluses laialt 
levinud diskrimineerivate tavade vastu; peab siiski kahetsusväärseks, et vastupidiselt 
Euroopa tavadele on seksuaalne sättumus diskrimineerimise põhjusena seadusest välja 
jäetud; nõuab selle valdkonna siseriiklike sätete kiiret kooskõlla viimist ELi õigustikuga 
ning järelevalvemehhanismide tugevdamist; nõuab lisapingutusi naiste ja laste õiguste 
vallas ning nende kaitsmist koduvägivalla eest;

16. nendib väga murelikult, et viimasel ajal on kodanikuühiskonna organisatsioone 
hirmutatud ja otseselt rünnatud ning nende juhtivaid aktiviste on isiklikult laimatud; 
rõhutab vajadust kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonid valikut tegemata poliitika 
kujundamisesse, et stimuleerida tõhusat avalikku arutelu ja kaasata sidusrühmad riigi 
ühinemisprotsessi; tunnustab seda, et vastu on võetud kodanike ühendusi käsitlev uus 
seadus, ning nõuab, et ametiasutused rakendaksid sätteid avalikes huvides tegutsevate 
organisatsioonide kohta, tagades võimalikult kiiresti rahastamiskavad;

Sotsiaalmajanduslik areng

17. väljendab muret püsiva ja väga suure töötuse pärast eriti noorte hulgas; kutsub valitsust 
üles kiiresti rakendama tõhusamaid meetmeid töötajate oskuste ja nende 
konkurentsivõime parandamiseks; kutsub komisjoni üles toetama ametiasutusi 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi suuremate toetustega;

18. peab murettekitavaks äärmiselt kõrget vaesusmäära riigis;

19. nendib, et välisinvesteeringud on niigi madalalt tasemelt veelgi vähenenud, hoolimata 
asjaolust, et kahel riigiasutusel on märkimisväärne aastaeelarve potentsiaalsete 
välisinvestorite ligimeelitamiseks; 

20. rõhutab, et eelarvekulude puhul on vaja rakendada hea valitsemistava põhimõtet, selleks 
tuleks parandada avaliku teabe kättesaadavust, konsulteerida eelarvemenetluse käigus 
sidusrühmadega ning kehtestada aruandemehhanism, eeldades seejuures rahakulutuste 
aruandekohustust; tuletab meelde, et läbipaistmatute eelarvekulude tagajärjeks on 
sotsiaalne tõrjutus ja konflikt, ning peab mõne riikliku kampaania puhul, nagu seda oli 
hiljuti korraldatud abordivastane kampaania, küsitavaks selle õiguspärasust;

21. väljendab heameelt säästva arengu riikliku strateegia vastuvõtmise üle, kuid nõuab 
rohkem pingutusi keskkonnaalaste seaduste rakendamiseks ja selleks piisava rahastamise 
tagamiseks; juhib tähelepanu probleemidele eelkõige sellistes valdkonnas nagu 
veekvaliteet, jäätmekäitlus ja looduskaitse; 
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22. väljendab sügavat muret saastunud pinnase pärast Velesi linnas, mille Maailma 
Terviseorganisatsioon on kuulutanud elanikele ohtlikuks; kutsub valitsust üles lõpuks 
tegelema selle küsimusega ja võtma asjakohaseid meetmeid rahvatervise kaitseks selles 
piirkonnas; palub komisjonil kaaluda, kas ühinemiseelse abi vahendeid saaks kasutada 
sellel konkreetsel juhul; 

Piirkondlikud küsimused

23. avaldab riigile tunnust jätkuva stabiliseeriva rolli eest piirkonnas; rõhutab riigi osalust ELi 
tsiviil- ja sõjalistes missioonides, kuid tuletab siiski valitsusele meelde kohustust järgida 
ÜVJP ühiseid seisukohti, eriti piiravate meetmete kohta, näiteks Zimbabwe puhul;

24. peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et nimevaidlus Kreekaga on endiselt takistuseks riigi 
liitumisprotsessis ELiga, ning tuletab meelde oma soovitusi nõukogule alustada kohe 
ühinemisläbirääkimisi; rõhutab siiski heanaaberlike suhete tähtsust selles protsessis ning 
kutsub valitsusi üles vältima avaldusi, mis võiksid suhteid negatiivselt mõjutada; kutsub 
kahte peaministrit näitama üles poliitilist julgust ja kompromissivalmidust ning kiiresti 
leidma mõlemat poolt rahuldav lahendus nimeküsimuses; 

25. kutsub kõrget esindajat ning laienemise ja naabruspoliitika volinikku üles aitama kaasa 
kokkuleppele jõudmisele nimeküsimuses ning andma poliitilist nõu; on seisukohal, et see 
küsimus on proovikiviks nii Lissaboni lepingu järgse ühise välispoliitika kui ka liidu 
suutlikkuse jaoks lahendada pikaajalisi rahvusvahelisi vaidlusküsimusi oma piiridel; 

26. on seisukohal, et status quo pikendamine nimeküsimuses ja muudes lahtistes küsimustes 
naaberriikidega võib ohustada riigi ja piirkonna stabiilsust, aga ka laienemispoliitika 
usaldusväärsust, ning seepärast kutsub kõiki asjaomaseid pooli üles ilmutama head tahet, 
solidaarsust ja vastutustunnet lahendamata küsimuste lahendamisel; 

* *
*

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


