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Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa 
koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– 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 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevan komission 
edistymiskertomuksen 20101 ja 9. marraskuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon 
"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2010 ja 2011 tärkeimmät haasteet"2,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman entistä Jugoslavian 
tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta3,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2010 kokoontuneen EU:n ja entisen Jugoslavian 
tasavallan Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan antamat suositukset,

– ottaa huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian Eurooppa-kumppanuuden 
periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2008/212/EY4,

– ottaa huomioon 13. ja 14. joulukuuta 2010 kokoontuneen yleisten asioiden ja 
ulkosuhteiden neuvoston antamat päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että EU:n laajentumisprosessi kannustaa aluetta tehokkaasti rauhaan, vakauteen ja 
sovinnontekoon,

B. katsoo, että laajentumisprosessissa mukana olevien maiden kanssa tapahtuvan 
taloudellisen vuoropuhelun ja yhteistyön tehostaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
keskittyä talouskriisin ratkaisemiseen sekä edistää unionin kansainvälistä kilpailukykyä,

                                               
1 SEC(2010)1332.
2 KOM(2010)0660.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0024.
4 EUVL L 80, 19.3.2008, s. 32.
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C. ottaa huomioon, että vuoden 2010 laajentumisstrategiassa korostetaan ensisijaisina 
tehtävinä julkishallinnon ja oikeuslaitoksen uudistamista sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden ja korruption torjuntaa,

D. ottaa huomioon, että laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa on edelleen ongelmia 
sananvapauden ja tiedotusvälineiden riippumattomuuden toteutumisessa,

Poliittinen kehitys

1. yhtyy entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevaan vuoden 2010 
edistymiskertomukseen sisältyvään komission arvioon siitä, että entinen Jugoslavian 
tasavalta Makedonia täyttää edelleen poliittiset jäsenyysehdot, ja pitää valitettavana, että 
neuvosto ei ole tehnyt päätöstä liittymisneuvottelujen käynnistämisestä huolimatta 
komission jo kahtena peräkkäisenä vuonna antamasta suosituksesta ja parlamentin 
aiemmista päätöslauselmista;

2. korostaa, että osapuolten on ratkaistava kahdenväliset ongelmat hyvässä 
naapuruushengessä ja EU:n edut huomioon ottaen; pyytää kaikkia keskeisiä toimijoita 
osoittamaan vastuullisuutta ja päättäväisyyttä, jotta saadaan ratkaistua jäljellä olevat 
ongelmat, jotka sekä haittaavat ehdokasvaltion liittymisprosessia ja EU:n omia toimia 
alueella että vaikuttavat etnisten ryhmien välisiin suhteisiin ja alueen talouteen ja 
vakauteen;

3. kehottaa hallitusta ja kaikkia valtiollisia elimiä hyödyntämään vuonna 2011 vietettävää 
Ohridin puitesopimuksen 10-vuotispäivää tilaisuutena parantaa etnisten ryhmien välistä 
yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta; onnittelee maata sen tähänastisista saavutuksista 
asiassa ja kehottaa tehostamaan toimia, jotta alueen etnisten ryhmien yhteistyöstä saadaan 
esikuva muille;

Demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet

4. pitää myönteisenä, että parlamentin työjärjestystä on muutettu niin, että oppositiolla on 
paremmat mahdollisuudet osallistua sen työskentelyyn; on kuitenkin huolestunut siitä, että 
hallitus- ja oppositiopuolueet eivät keskustele riittävästi keskenään ja että maassa vallitsee 
yleinen epäluottamuksen ja vastakkainasettelun ilmapiiri, ja kehottaa molempia osapuolia 
sitoutumaan tiukemmin rakentavaan yhteistyöhön lainsäädäntötyössä; pitää valitettavana, 
että albaaniväestöä edustava demokraattinen puolue boikotoi edelleen parlamenttia, ja 
kehottaa puoluetta osallistumaan jälleen parlamentin toimintaan;

5. kiittää tehtävänsä jättävää EU:n erityisedustajaa / EU-lähetystön päällikköä tämän 
erinomaisesta työstä; tuomitsee hallituspuolueen poliitikkojen EU:n edustajiin 
kohdistamat asiattomat hyökkäykset ja kehottaa hallitusta sanoutumaan julkisesti ja 
yksiselitteisesti irti tällaisista loukkauksista; katsoo näiden tapausten olevan erittäin 
vahingollisia maan ulkoiselle kuvalle;

6. toistaa kantansa, että vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat vakaan demokratian 
kehittymisen ennakkoehto; on erittäin huolestunut maan tiedotusvälineiden vapauden 
merkittävästä kaventumisesta, mistä on osoituksena huomattava pudotus Toimittajat ilman 
rajoja -järjestön vuoden 2010 rankinglistalla (sijalta 34 sijalle 68); on erittäin huolestunut 
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myös lisääntyvästä poliittisesta puuttumisesta toimittajien työhön ja hallitusta 
arvosteleviin toimittajiin kohdistetusta uhkailusta; hämmästelee sitä, että sisäministeri 
kehotti kotisivuillaan kansalaisia ilmiantamaan "puolueelliset" lehtijutut;

7. on erityisen huolestunut siitä, että yhä useammat toimittajat näyttävän harjoittavan 
laskelmoitua itsesensuuria tai laskelmoivaa journalismia, mikä murentaa vähitellen 
ammatin uskottavuutta; kehottaa toimittajia pitämään kiinni korkeasta ammattietiikasta, 
pysyttelemään erossa poliittisista vaikutteista ja perustamaan aidosti ammatillisia 
toimittajayhdistyksiä;

8. kiinnittää huomiota tiedotusvälineiden läpinäkymättömiin ja keskittyneisiin 
omistussuhteisiin ja mainosvarojen kohdistettuun käyttöön siten, että suositaan poliittisista 
syistä eräitä mediataloja muiden kustannuksella ja luodaan näin epäreilu markkinatilanne;
korostaa, että valtion on tärkeää kohdella maan mediataloja tasapuolisesti, varsinkin kun 
valtiontalouden tarkastusvirasto on havainnut, että eräs televisioyhtiö oli myöntänyt 
vallassa olevalle poliittiselle puolueelle huomattavia alennuksia vuoden 2009 
paikallisvaalien ja presidentinvaalien yhteydessä;

9. kehottaa uudistamaan perusteellisesti oikeuslaitoksen, jotta varmistetaan sen 
ammattimaisuus ja riippumattomuus poliittisista paineista; korostaa, että nykyinen 
oikeudellinen kehys on pantava nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; on huolestunut 
oikeusministerin pysyvästä roolista tuomarineuvostossa ja hallituksen ja parlamentin 
jäsenten perustuslakituomioistuimeen kohdistamasta arvostelusta, koska näihin liittyy 
vaara oikeuslaitoksen alistamisesta politiikan välikappaleeksi; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä tuomioistuinjärjestelmän tehokkuutta ja avoimuutta ja erityisesti sitä, 
että on pyritty purkamaan useimpien tuomioistuinten jutturuuhkaa; pitää myös 
tervetulleena oikeusavusta annetun lain voimaantuloa;

10. pitää myönteisinä jatkuvia pyrkimyksiä torjua korruptiota, mistä on osoituksena muun 
muassa Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) suositusten 
toisen kierroksen täytäntöönpano ja rikoslain muutosten voimaantulo; muistuttaa 
kuitenkin, että korruptio on edelleen laajalle levinnyttä, ja kehottaa tehostamaan edelleen 
toimia korruption kitkemiseksi; korostaa, että korruption torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja 
erityisesti puoluerahoitusta ja eturistiriitoja koskevat säännökset on pantava täytäntöön 
tehokkaasti ja puolueettomasti; pitää tarpeellisena, että luodaan syytteitä ja tuomioita 
koskeva täytäntöönpanon valvontakirjanpito, jonka avulla voidaan mitata edistymistä;

11. kehottaa toteuttamaan lisätoimia julkishallinnon uudistamistyössä, sillä se on edelleen 
politisoitunut ja sitä vaivaa valmiuksien ja ammattimaisuuden puute; on huolestunut siitä, 
että väliaikaisten virkojen muuttamisessa vakituisiksi sovelletaan läpinäkymättömiä 
ad hoc -menettelyjä, jotka politisoivat julkishallintoa; kehottaa luomaan selkeän 
henkilöstöstrategian, jossa määritellään hallinnon tarpeet valmiuksien ja taitojen suhteen 
ja jossa sovelletaan ansioihin perustuvaa rekrytointia ja urakehitystä; pitää myönteisenä 
vähemmistöyhteisöjen edustajien lisääntynyttä rekrytointia, mutta korostaa, että 
rekrytoinnissa olisi sovellettava tarveharkintaa, jotta varmistetaan, että hallinnon uusien 
työntekijöiden taidot vastaavan työtehtävien vaatimuksia;

12. pitää tärkeänä jatkuvaa poliittista tukea ja tehostettuja pyrkimyksiä panna täytäntöön 
Ohridin puitesopimus, joka on maan etnisten ryhmien välisten suhteiden kulmakivi;
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pelkää, että etnisten ryhmien välinen tilanne saattaa muuttua entistä epävakaammaksi, ja 
kehottaa hallitusta ottamaan päätöksissään, kuten Skopje 2014 -kaupunkisuunnitelmassa, 
asianmukaisesti huomioon vähemmistöille tärkeät asiat; pitää tärkeänä, että etnisten 
ryhmien välisiä suhteita käsittelevä parlamentin valiokunta toimii tehokkaasti 
vähemmistöjen ottamisessa mukaan lainsäädäntötyöhön;

13. pitää äärimmäisen tärkeänä varmistaa, että koulujärjestelmä tukee etnisten ryhmien 
integroitumista yhteiskuntaan; pitää tässä mielessä myönteisenä integroidun koulutuksen 
strategiaa ja kehottaa panemaan sen pikaisesti täytäntöön ja muun muassa lopettamaan 
vähitellen etnisin perustein tapahtuvan erottelun ja tehostamaan eri yhteisöjen kielten, 
sekä makedonian kielen että etnisten vähemmistöjen kielten oppimista; kehottaa hallitusta 
tehostamaan vähemmistöjen kuulemista ja tekemään niiden kanssa tiivistä yhteistyötä 
strategian täytäntöönpanossa;

14. kantaa suurta huolta romaniyhteisöstä, jonka elinolot ovat edelleen surkeat ja jonka on 
vaikea päästä työmarkkinoille ja saada sosiaali- ja terveyspalveluja; korostaa, että 
erityisen vaikeassa tilanteessa ovat romanitytöt ja -naiset, joihin kohdistuu 
kaksinkertainen syrjintä, koska heitä syrjitään sekä heidän etnisen alkuperänsä että 
sukupuolensa perusteella; kehottaa hallitusta sitoutumaan vahvemmin romanistrategian ja 
romanien olojen parantamiseen tähtäävän teemavuosikymmenen toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon;

15. pitää myönteisenä syrjinnän vastaisen lain hyväksymistä, sillä se on tärkeä askel edelleen 
laajalle levinneiden syrjivien käytäntöjen kitkemisessä; pitää kuitenkin valitettavana, että 
laissa ei unionin lainsäädännön tapaan mainita sukupuolista suuntautumista 
syrjintäperusteiden luettelossa; kehottaa saattamaan alan kansalliset säännökset pikaisesti 
sopusointuun unionin säännöstön kanssa ja tehostamaan säännösten noudattamisen 
valvontaa; kehottaa toteuttamaan lisätoimia, jotta voidaan turvata naisten ja lasten 
oikeudet ja suojella heitä perheväkivallalta;

16. panee huolestuneena merkille kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kohdistuneen uhkailun ja 
suorat iskut sekä niiden johtohahmoihin kohdistetun julkisen herjauksen; korostaa, että on 
tärkeää ottaa kaikki kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan poliittiseen päätöksentekoon, 
jotta voidaan luoda tehokas julkinen keskustelu ja ottaa sidosryhmät mukaan maan 
EU-jäsenyysprosessiin; pitää erittäin myönteisenä uutta lakia kansalaisjärjestöistä ja 
kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön yleishyödyllisiä järjestöjä koskevat 
säännökset ja varmistamaan rahoitusjärjestelyt mahdollisimman pian;

Sosioekonominen kehitys

17. kantaa huolta jatkuvasti hyvin suuresta työttömyydestä ja varsinkin 
nuorisotyöttömyydestä; kehottaa hallitusta toteuttamaan pikaisesti entistä tehokkaampia 
toimia, joilla parannetaan työvoimakoulutusta ja ihmisten työllistymistä; kehottaa 
komissiota antamaan viranomaisille lisää apua liittymistä valmistelevan välineen varoista;

18. kantaa huolta maan erittäin suuresta köyhyydestä;
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19. panee merkille, että ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet vielä entisestään, vaikka 
kahdella valtion virastolla on huomattava vuosibudjetti mahdollisten ulkomaisten 
sijoitusten houkuttelemiseksi maahan;

20. korostaa, että talousarviovarojen käytössä on sovellettava hyvän hallinnon periaatteita 
siten, että parannetaan tiedonsaantia, kuullaan sidosryhmiä budjettimenettelyistä ja 
luodaan raportointijärjestelmä, minkä avulla varmistetaan vastuullisuus varojen käytössä;
muistuttaa, että läpinäkymätön budjettivarojen käyttö aiheuttaa sosiaalista syrjäytymistä ja 
konflikteja ja vaarantaa joidenkin kansallisten kampanjoiden, kuten hiljattain toteutetun 
abortin vastaisen kampanjan, legitimiteetin;

21. pitää myönteisenä, että on hyväksytty kansallinen kestävän kehityksen strategia, mutta 
kehottaa tehostamaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja varmistamaan asian 
vaatiman rahoituksen riittävyyden; kiinnittää erityistä huomiota haasteellisiin 
kysymyksiin, kuten veden laatu, vesihuolto ja luonnonsuojelu;

22. on erittäin huolestunut maaperän pilaantumisesta Velesin kaupungissa, jonka Maailman 
terveysjärjestö WHO on julistanut vaaralliseksi asuinpaikaksi; kehottaa hallitusta 
puuttumaan vihdoinkin tähän asiaan ja toteuttamaan asianmukaisia toimia alueen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi; pyytää komissiota harkitsemaan liittymistä valmistelevan 
välineen varojen käyttöä tässä erityistapauksessa;

Alueelliset kysymykset

23. kiitää maata sen roolista alueen jatkuvana vakauttajana; korostaa maan osallistumista 
EU:n siviili- ja sotilasoperaatioihin, mutta muistuttaa kuitenkin hallitusta sen 
velvollisuudesta noudattaa unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteisiä kantoja 
ja erityisesti niitä, jotka koskevat rajoittavia toimenpiteitä, kuten erityisesti Zimbabwen 
tapauksessa;

24. pitää erittäin valitettavana, että nimikiista Kreikan kanssa on edelleen esteenä maan 
EU-tiellä, ja toistaa neuvostolle antamansa suosituksen liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta välittömästi; korostaa kuitenkin hyvin naapuruussuhteiden merkitystä tässä 
prosessissa ja kehottaa hallituksia välttämään eleitä, jotka voisivat vaarantaa nämä suhteet;
kehottaa kummankin maan pääministereitä osoittamaan poliittista tahtoa ja rohkeutta 
tehdä myönnytyksiä ja ratkaisemaan asia pikaisesti kumpaakin osapuolta tyydyttävällä 
tavalla;

25. pyytää korkeaa edustajaa sekä laajentumisasioista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta 
vastaavaa komission jäsentä auttamaan nimikiistan sovittelussa ja tarjoamaan poliittisia 
neuvoja; pitää tätä kysymystä tapauksena, jolla testataan Lissabonin sopimuksen jälkeisen 
ulkopolitiikan toimivuutta sekä unionin kykyä ratkaista rajoillaan esiintyviä pitkäaikaisia 
kansainvälisiä kiistoja;

26. katsoo, että pattitilanteen pitkittyminen nimikiistan ja naapurimaiden kanssa avoimena 
olevien muiden kysymysten ratkaisemisessa voi heikentää maan ja alueen vakautta sekä 
laajentumispolitiikan uskottavuutta, ja kehottaa sen vuoksi kaikkia osapuolia osoittamaan 
hyvää tahtoa, solidaarisuutta ja vastuullisuutta jäljellä olevien ongelmien ratkaisemisessa;
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27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä entisen Jugoslavian tasavallan 
Makedonian hallitukselle ja parlamentille.


