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Europos Parlamento rezoliucija dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
pažangos 2010 m. ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio 16 d. sprendimą suteikti 
Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ES narystės siekiančios šalies 
kandidatės statusą ir Europos Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 15–16 d. ir 2006 m. 
gruodžio 14–15 d. susitikimams pirmininkavusios valstybės išvadas,

– atsižvelgdamas į 1995 m. laikinąjį Graikijos Respublikos ir Buvusiosios Jugoslavijos 
Respublikos Makedonijos susitarimą,

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
2010 m. pažangos ataskaitą1 ir į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „2010-
2011 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl Buvusiosios Jugoslavijos 
Respublikos Makedonijos pažangos 2009 m. ataskaitos3,

– atsižvelgdamas į ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtinio 
parlamentinio komiteto 2010 m. lapkričio 30 d. rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/212/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystėje su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika 
Makedonija4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 ir 14 d. vykusių Bendrųjų reikalų tarybos ir 
Užsienio reikalų tarybos posėdžių išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES plėtros procesas yra galingas taikos, stabilumo ir susitaikymo regione variklis,

B. kadangi stiprindama ekonominį dialogą ir bendradarbiavimą su šalimis kandidatėmis ES 
gali susitelkti įveikiant ekonominę krizę ir pagerinti bendrą Sąjungos konkurencingumą,

C. kadangi 2010 m. plėtros strategijoje kaip prioritetai pabrėžiama viešojo administravimo ir 
teismų sistemos reforma, taip pat kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija,

D. kadangi žodžio laisvė ir žiniasklaidos nepriklausomumas vis dar kelia susirūpinimą 
daugelyje šalių kandidačių, 

                                               
1 SEC/2010/1332
2 COM (2010) 0660
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0024
4 OL L 80, 2008 3 19, p. 32.
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Politiniai pokyčiai

1. pritaria Komisijos parengtos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2010 m. 
pažangos ataskaitos teiginiams, kad šalis ir toliau laikosi politinių kriterijų, ir 
apgailestauja, kad Taryba nepriėmė sprendimo pradėti stojimo derybas, kaip antrus metus 
iš eilės rekomendavo Komisija ir kaip nurodyta ankstesnėse Parlamento rezoliucijose;

2. pabrėžia, kad dvišales problemas suinteresuotosios šalys turi spręsti palaikydamos geros 
kaimynystės santykius ir atsižvelgdamos į bendrus ES interesus; ragina visus pagrindinius 
dalyvius veikti atsakingai ir ryžtingai sprendžiant visus neišspręstus klausimus, kurie ne 
tik stabdo šalies kandidatės stojimo procesą ir ES politiką regione, bet ir daro įtaką etninių 
grupių santykiams, ekonomikai ir regiono stabilumui;

3. ragina vyriausybę ir visas valstybės institucijas 10-ųjų Ochrido pagrindų susitarimo 
metinių, kurios bus minimos 2011 m., proga paskatinti glaudesnį etninių grupių 
bendradarbiavimą ir pasitikėjimą; palankiai vertina ligšiolinius šalies pasiekimus šioje 
srityje ir ragina ateityje dėti daugiau pastangų siekiant įtvirtinti etninių grupių 
bendradarbiavimą regione; 

Demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės

4. palankiai vertina parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimus, pagal kuriuos opozicija 
gali aktyviau dalyvauti parlamento veikloje; tačiau yra susirūpinęs dėl nepakankamo 
vyriausybės ir opozicinių partijų dialogo ir bendros nepasitikėjimo ir konfrontacijos 
atmosferos ir abi šalis ragina labiau stengtis konstruktyviai bendradarbiauti teisėkūros 
procese; apgailestauja dėl to, kad Albanų demokratinė partija ir toliau boikotuoja 
parlamentą, ir primygtinai ragina šią partiją vėl įsitraukti į parlamentinius procesus;

5. reiškia pagarbą kadenciją baigiančiam ES specialiajam įgaliotiniui ir ES delegacijos 
vadovui už puikiai atliktą darbą; smerkia nederamus valdančiosios partijos politikų 
išpuolius prieš ES atstovus ir ragina vyriausybę aiškiai ir viešai atsiriboti nuo tokių 
įžeidimų; mano, kad tokie incidentai itin kenkia šalies įvaizdžiui; 

6. dar kartą pakartoja, kad laisva ir nepriklausoma žiniasklaida yra būtina išankstinė stabilios 
demokratijos vystymosi sąlyga; yra labai susirūpinęs dėl didelio žiniasklaidos laisvės 
pablogėjimo šalyje, kurį parodo žymus nuosmukis iš 34 į 68 poziciją organizacijos 
„Žurnalistai be sienų“ 2010 m. spaudos reitinge; reiškia didelį susirūpinimą didėjančiu 
politiniu kišimusi į žurnalistų darbą ir vyriausybę kritikuojančių žurnalistų bauginimo 
kampanija; stebėdamasis pažymi, kad vidaus reikalų ministras savo pradžios tinklalapyje 
ragina piliečius pasmerkti „neobjektyvius“ spaudos pranešimus;

7. yra labai susirūpinęs dėl to, kad vis daugėja žurnalistų kurie sąmoningai renkasi 
autocenzūrą arba dirba tik iš išskaičiavimo, dėl to palaipsniui mažėja šios profesijos 
patikimumas; ragina žurnalistus savo darbe laikytis aukštų profesinių standartų, atsiriboti 
nuo politinės įtakos ir steigti tikrai profesionalias žurnalistų asociacijas; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad žurnalistika neskaidri ir jos nuosavybė sutelkta vienose rankose, 
o reklamai skirtos lėšos naudojamos tikslingai, dėl to tam tikrai žiniasklaidai politiniais 
sumetimais sudaromos palankesnes sąlygos palyginti su kita žiniasklaida ir taip sukuriama 
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nesąžiningas padėtis rinkoje; pabrėžia, kad svarbu, jog valstybė taikytų vienodas sąlygas 
visai šalies žiniasklaidai, ypač atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės audito tarnyba nustatė, 
kad viena televizijos bendrovė per 2009 m. vietos valdžios ir prezidento rinkimus teikė 
dideles nuolaidas vadovaujančiai politinei partijai;

9. ragina aktyviau vykdyti teismų sistemos reformą siekiant užtikrinti jos profesionalumą ir 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo; todėl pabrėžia, kad esama teisinė sistema turi 
būti sparčiai ir veiksmingai įgyvendinta;  yra susirūpinęs dėl to, kad Teisingumo 
ministerija ir toliau atlieka tam tikrą vaidmenį Teismų taryboje, ir dėl to, kad vyriausybė ir 
parlamentarai kritikuoja Konstitucinį teismą ir dėl to iškyla politinio kišimosi į teismų 
sistemą pavojus; palankiai vertina pastangas didinti teismų sistemos veiksmingumą ir 
skaidrumą ir ypač mažinti nebaigtų spręsti bylų skaičių daugumoje teismų; taip pat 
palankiai vertina įstatymo dėl teisinės pagalbos įsigaliojimą;

10. džiaugiasi nuolatinėmis pastangomis kovoje su korupcija, tarp kurių – Valstybių grupės 
prieš korupciją (GRECO) rekomendacijų antros dalies įgyvendinimas ir Baudžiamojo 
kodekso pataisų įsigaliojimas; tačiau primena, kad korupcija tebėra paplitusi ir ragina dėti 
dar daugiau pastangų, kad ji būtų išnaikinta; pabrėžia, kad būtina nedelsiant veiksmingai 
ir nešališkai įgyvendinti kovos su korupcija teisės aktus, ypač susijusius su politinių 
partijų finansavimu ir interesų konfliktu; pabrėžia, kad būtina parengti patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn ir nutesimo atvejų suvestinę, kad būtų galima įvertinti 
pažangą;

11. ragina dėti daugiau pastangų vykdant viešojo administravimo reformą, kuri tebėra 
politizuota ir kurią vykdant nepakanka gebėjimų ir profesionalumo; yra susirūpinęs, kad 
neskaidriai ir laikantis ad hoc tvarkos laikinos pareigos paverčiamos nuolatinėmis, dėl to 
administracija dar labiau politizuojama; ragina parengti aiškią žmogiškųjų išteklių 
strategiją, kurioje būtų apibrėžti administracijos poreikiai, t. y. reikiami gebėjimai ir 
kvalifikacija, ir ją įgyvendinti priimant darbuotojus ir aukštinant jų pareigas pagal 
nuopelnus; palankiai vertina tai, kad vis daugiau įdarbinama daugumą sudarančiai 
bendruomenei nepriklausančių asmenų, tačiau pabrėžia, kad tai turi būti daroma remiantis 
administracijos poreikių įvertinimu norint, kad naujų darbuotojų kvalifikacija atitiktų 
pareigoms keliamus reikalavimus;

12. apkreipia dėmesį į nuolatinės politinės paramos svarbą ir į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų įgyvendinant Ochrido pagrindų susitarimą, kuris yra šalies etninių grupių 
santykių kertinis akmuo; yra susirūpinęs dėl galimo etninių grupių padėties nestabilumo 
padidėjimo ir ragina vyriausybę priimant sprendimus, pvz., miesto plėtros planą „Skopje 
2014“, deramai atsižvelgti į opius mažumų klausimus  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina, 
jog parlamento komitetas, atsakingas už etninių grupių santykius, veiktų veiksmingai 
įtraukiant mažumas į teisėkūros procesą;

13. pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti, jog švietimo sistema remtų etninę integraciją; todėl 
pritaria integruoto švietimo strategijai ir ragina ją sparčiai įgyvendinti, be kitų priemonių, 
palaipsniui panaikinant etninę segregaciją ir gerinant bendruomenių kalbų, tiek makedonų 
kalbos, tiek tautinių mažumų kalbų, mokymąsi; ragina vyriausybę gerinti konsultavimosi 
su mažumomis procesą ir glaudžiai su jomis bendradarbiauti įgyvendinant šią strategiją;

14. yra labai susirūpinęs dėl romų bendruomenės padėties, nes jie ir toliau gyvena varganomis 
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sąlygomis ir susiduria su diskriminacija norėdami patekti į darbo rinką, pasinaudoti 
sveikatos ir socialinėmis paslaugomis; ypač pabrėžia sunkią romų mergaičių ir moterų, ir 
toliau patiriančių dvigubą diskriminaciją – dėl etninės kilmės ir lyties – padėtį; ragina 
vyriausybę dėti daugiau pastangų įgyvendinant romų strategiją ir romų integracijos 
dešimtmečio veiksmų planą;

15. džiaugiasi, kad priimtas kovos su diskriminacija įstatymas, nes tai yra esminis žingsnis 
kovojant su diskriminacine praktika, kuri vis dar plačiai paplitusi; tačiau apgailestauja, 
kad, priešingai nei kitose Europos šalyse, diskriminacija dėl lytinės orientacijos 
nepripažinta kaip diskriminacijos rūšis; ragina nacionalines nuostatas šioje srityje sparčiai 
suderinti su acquis, taip pat ragina gerinti stebėsenos mechanizmus; ragina ir toliau dėti 
pastangas gerinant moterų ir vaikų padėtį ir juos apsaugant nuo smurto namuose;

16. su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į neseniai vykdytą pilietinės visuomenės 
organizacijų bauginimą ir tiesioginius išpuolius prieš jas šmeižtą, nukreiptą prieš jų 
lyderius; pabrėžia, kad būtina pilietinės visuomenės organizacijas nedarant atrankos 
įtraukti į politikos formavimo procesą, siekiant paskatinti veiksmingas viešas diskusijas ir 
suinteresuotąsias šalis įtraukti į šalies stojimo į ES procesą; palankiai vertina tai, kad 
priimtas naujas įstatymas dėl piliečių asociacijų ir ragina valdžios institucijas įgyvendinti 
nuostatas, susijusias su visuomenei naudą tiekiančiomis organizacijomis, t. y. nedelsiant 
įdiegti finansavimo sistemas;

Socialiniai ir ekonominiai pokyčiai

17. yra susirūpinęs dėl išliekančio labai didelio nedarbo, ypač jaunų žmonių nedarbo, lygio; 
ragina vyriausybę greitai įgyvendinti veiksmingesnes darbo jėgos kvalifikacijos kėlimo ir 
įdarbinimo priemones; ragina Komisiją padėti valdžios institucijoms teikiant daugiau 
pagalbos pagal Pasirengimo narystei priemonę;

18. yra susirūpinęs dėl labai aukšto skurdo lygio šalyje;

19. pažymi, kad ir taip buvęs žemas užsienio investicijų lygis dar labiau sumažėjo nepaisant 
to, kad dvi valstybinės agentūros turėjo didelį metinį biudžetą, skirtą potencialiems 
užsienio investuotojams pritraukti; 

20. pabrėžia, kad naudojant biudžeto lėšas būtina taikyti geros valdysenos principus – gerinti 
laisvą prieigą prie viešos informacijos, sudarant biudžetą konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis ir įdiegti ataskaitų teikimo sistemą taip užtikrinant 
atskaitomybę už išleistas lėšas; primena, kad neskaidrus biudžeto lėšų naudojimas yra 
socialinės atskirties ir konfliktų priežastis, ir abejoja kai kurių nacionalinių kampanijų, 
kaip antai neseniai vykdytos kampanijos prieš abortus, teisėtumu;

21. džiaugiasi, kad patvirtinta nacionalinė tvarios plėtros strategija, tačiau ragina labiau 
stengtis įgyvendinti teisės aktus aplinkos apsaugos srityje ir šiuo tikslu skirti atitinkamų 
lėšų; ypač atkreipia dėmesį į uždavinius vandens kokybės, atliekų tvarkymo ir gamtos 
apsaugos srityse; 

22. reiškia didelį susirūpinimą dėl užterštos dirvos Veleso mieste, kurį Pasaulio sveikatos 
organizacija paskelbė kaip pavojingą vietą gyventi; ragina vyriausybę pagaliau pradėti šią 
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problemą spręsti ir imtis atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą 
šioje srityje; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę šiuo ypatingu atveju panaudoti lėšas 
pagal Pasirengimo narystei priemonę; 

Regioniniai klausimai

23. teigiamai vertina nuolat šios šalies atliekamą vaidmenį stabilizuojant regioną; pabrėžia jos 
dalyvavimą ES civilinėse ir karinėse misijose, tačiau primena vyriausybei jos 
įsipareigojimą prisijungti prie BUSP bendrųjų pozicijų, ypač susijusių su ribojančiomis 
priemonėmis, pvz., ypatingu Zimbabvės atveju;

24. labai apgailestauja dėl to, kad ginčas su Graikija dėl šalies pavadinimo yra kliūtis šalies 
kelyje į ES ir primena savo rekomendacijas Tarybai nedelsiant pradėti stojimo derybas; 
tačiau pabrėžia gerų kaimyninių santykių svarbą šiame procese ir ragina vyriausybes 
vengti veiksmų, kurie gali jiems pakenkti; ragina abiejų šalių ministrus pirmininkus 
parodyti politinę drąsą ir norą eiti į kompromisą ir skubiai rasti abiems šalims tinkamą 
sprendimą; 

25. ragina Vyriausiąją įgaliotinę ir už plėtrą bei kaimynystės politiką atsakingą Komisijos narį 
padėti rasti susitarimą dėl pavadinimo ir imtis politinių patarėjų vaidmens; mano, kad šis 
klausimas yra bendros užsienio politikos išbandymas laikotarpiu po Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo, parodysiantis Sąjungos gebėjimą spręsti ilgalaikius tarptautinius ginčus, 
vykstančius prie jos sienų; 

26. laikosi nuomonės, kad užsitęsus dabartinai padėčiai, susijusiai su pavadinimo klausimu ir 
kitais neišspręstais klausimais su kaimyninėmis šalimis, gali būti pakenkta šalies ir 
regiono stabilumui, taip pat plėtros politikos patikimumui, todėl ragina visas susijusias 
šalis parodyti geranoriškumą, solidarumą ir atsakingumą sprendžiant neišspręstas 
problemas; 

* *
*

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
vyriausybei ir parlamentui.


