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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2010 betreffende de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 16 december 2005 om de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië de status van kandidaat-land voor het EU-
lidmaatschap te verlenen en gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese 
Raad van 15 en 16 juni 2006 en 14 en 15 december 2006,

– gezien de interimovereenkomst van 1995 tussen de Helleense Republiek en de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië,

– gezien het voortgangsverslag 2010 van de Commissie betreffende de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië1 en de mededeling van de Commissie van 9 
november 2010 getiteld "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2010-2011" 2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 februari 2010 over het voortgangsverslag 2009 
betreffende de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië3,

– gezien de aanbevelingen van de Gemengde Parlementaire Commissie EU - voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië van 30 november 2010,

– gezien Besluit 2008/212/EG van de Raad van 18 februari 2008 inzake de beginselen,
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het toetredingspartnerschap met de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië4,

– gezien de conclusies van de Raad algemene zaken en de Raad buitenlandse zaken van 13 
en 14 december 2010,

– gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het uitbreidingsproces van de EU een sterke drijfkracht is voor vrede, 
stabiliteit en verzoening in de regio,

B. overwegende dat de intensivering van de economische dialoog en samenwerking met de 
uitbreidingslanden de EU in staat stelt om zich samen te richten op het te boven komen 
van de economische crisis en bijdraagt aan het algehele concurrentievermogen van de 
Unie,

C. overwegende dat in het kader van de uitbreidingsstrategie 2010 de hervorming van het 

                                               
1 SEC/2010/1332.
2 COM(2010)0660.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0024.
4 PB L 80 van 19.3.2008, blz. 32.
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openbaar bestuur en de rechterlijke macht en de strijd tegen de georganiseerde misdaad en 
de corruptie als prioriteit worden aangemerkt,

D. overwegende dat vrijheid van meningsuiting en onafhankelijkheid van de media in de 
meeste uitbreidingslanden een punt van zorg blijven, 

Politieke ontwikkelingen

1. onderschrijft het oordeel van de Commissie in haar voortgangsverslag 2010 betreffende de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië dat het land blijft voldoen aan de 
politieke criteria en betreurt dat de Raad nog geen besluit heeft genomen over het starten 
van toetredingsonderhandelingen zoals voor het tweede jaar op rij door de Commissie 
aanbevolen en overeenkomstig eerdere resoluties van het Parlement;

2. wijst erop dat bilaterale problemen door de betrokken partijen moeten worden opgelost in 
een geest van goed nabuurschap en rekening houdend met de algemene belangen van de 
EU; doet een beroep op alle hoofdrolspelers om blijk te geven van 
verantwoordelijkheidsbesef en vastberadenheid bij het oplossen van alle lopende kwesties 
die niet alleen een belemmering vormen voor het toetredingsproces van het kandidaat-land 
en het eigen beleid van de EU in de regio, maar ook gevolgen hebben voor de 
interetnische betrekkingen, de economie en de regionale stabiliteit; 

3. verzoekt de regering en alle overheidsinstellingen het 10-jarig bestaan van de Ohrid-
kaderovereenkomst in 2011 aan te grijpen om de bevordering van samenwerking en 
vertrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren; prijst het land voor 
alles wat tot dusverre op dit gebied tot stand is gebracht en dringt aan op verdere 
inspanningen om als voorbeeld te dienen voor interetnische samenwerking in de regio; 

Democratie, rechtsstaat en mensenrechten

4. is verheugd over de goedkeuring van de wijzigingen van het Reglement van orde van het 
parlement waardoor een grotere betrokkenheid van de oppositie bij de werkzaamheden 
van het parlement mogelijk is; is echter bezorgd over onvoldoende dialoog tussen de 
regering en de oppositiepartijen en over een algemeen klimaat van wantrouwen en 
confrontatie en roept beide partijen op om blijk te geven van een grotere inzet voor 
constructieve samenwerking in het wetgevingsproces; betreurt de voortdurende boycot 
van het parlement door de Democratische partij van Albanezen en dringt er bij deze partij 
op aan weer deel te nemen aan het parlementaire proces; 

5. spreekt zijn waardering uit voor het uitstekende werk van de aftredende speciale 
vertegenwoordiger van de EU en hoofd van de EU-delegatie; veroordeelt de ongepaste 
aanvallen van politici van de regeringspartij op vertegenwoordigers van de EU en 
verzoekt de regering zich ondubbelzinnig en in het openbaar van dergelijke beledigingen 
te distantiëren; acht deze incidenten uitermate schadelijk voor het imago van het land; 

6. wijst er andermaal op dat vrije en onafhankelijke media een noodzakelijke voorwaarde 
zijn voor de ontwikkeling van een stabiele democratie; is ten zeerste bezorgd over de 
aanzienlijke verslechtering van de persvrijheid in het land zoals blijkt uit de aanzienlijke 
daling (van de 34ste naar de 68ste plaats) op de lijst van persvrijheid van 2010 van 
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“Journalisten zonder grenzen”; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de toenemende 
politieke inmenging in het werk van journalisten en over de intimidatiecampagne tegen 
degenen die kritisch staan tegenover de regering; stelt met verbazing vast dat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken op haar homepage een oproep aan de burgers heeft 
geplaatst om “niet-objectieve” persberichten aan de kaak te stellen;  

7. is bijzonder verontrust over de tendens dat een toenemend aantal journalisten kiest voor 
berekende zelfcensuur of op financieel gewin gerichte journalistiek, hetgeen de 
geloofwaardigheid van het beroep geleidelijk aantast; verzoekt de journalisten zich in hun 
werk aan hoge professionele normen te houden, zich van politieke beïnvloeding te 
distantiëren en werkelijk professionele verenigingen van journalisten op te richten; 

8. vestigt de aandacht op de ondoorzichtige eigendomsconcentratie bij de media en het 
gerichte gebruik van reclamefondsen, waarbij sommige mediakanalen om politieke 
redenen worden verkozen boven andere en zodoende een oneerlijke situatie op de markt 
ontstaat; onderstreept hoe belangrijk het is dat de staat alle mediakanalen in het land gelijk 
behandelt, met name in het licht van de bevindingen van de nationale Rekenkamer met 
betrekking tot de hoge korting die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de 
presidentsverkiezingen van 2009 door een van de televisiemaatschappijen aan de 
heersende politieke partij is verleend;

9. dringt aan op een krachtige inzet bij de hervorming van de rechterlijke macht om ervoor te 
zorgen dat deze professioneel en onafhankelijk van politieke druk opereert; onderstreept 
in dit verband dat het bestaande wetgevingskader snel en efficiënt moet worden 
geïmplementeerd; is verontrust over de voortdurende rol van het ministerie van Justitie in 
de Raad voor de rechtspraak en over de kritiek van de regering en de parlementsleden op 
het Constitutionele Hof, waardoor het risico van politieke bemoeienis met de rechterlijke 
macht ontstaat; is verheugd over de inspanningen om de efficiency en transparantie van 
het rechtssysteem te vergroten, met name het wegwerken van achterstanden bij de meeste 
rechtbanken; is eveneens verheugd over de inwerkingtreding van de wet inzake 
rechtsbijstand;

10. is verheugd over de aanhoudende inspanningen om corruptie te bestrijden, wat onder meer 
blijkt uit de uitvoering van de tweede serie GRECO-aanbevelingen en de 
inwerkingtreding van de wijzigingen op het Wetboek van Strafrecht; wijst er echter op dat 
de corruptie nog steeds wijdverspreid is en dat verdere krachtige inspanningen nodig zijn 
om de corruptie uit te roeien; benadrukt de dringende noodzaak van effectieve en 
onpartijdige handhaving van de anti-corruptiewetgeving, met name de wetgeving inzake 
de financiering van politieke partijen en inzake belangenconflicten; benadrukt de 
noodzaak een overzicht op te stellen van vervolgingen en veroordelingen op basis 
waarvan de vooruitgang kan worden gemeten;

11. dringt aan op verdere inspanningen bij de hervorming van het openbaar bestuur waar nog 
steeds sprake is van politisering en gebrek aan capaciteit en professionaliteit; is verontrust 
over de ondoorzichtige wijze waarop tijdelijke functies worden omgezet in permanente 
functies en over het ad hoc karakter ervan, wat tot verdere politisering van het bestuur 
leidt; dringt aan op de ontwikkeling van een duidelijk personeelsbeleid waarbij de 
behoeften op het gebied van het bestuur wat betreft capaciteit en vaardigheden worden 
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vastgesteld en de uitvoering geschiedt via aanwerving en loopbaanontwikkeling op basis 
van verdienste; is verheugd dat aanwerving onder leden van minderheden toeneemt, maar 
wijst er met nadruk op dat dit dient te geschieden op basis van een evaluatie van de 
behoeften op het gebied van het bestuur om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van de 
nieuwe werknemers in overeenstemming zijn met de functievereisten; 

12. vestigt de aandacht op het belang van voortdurende politieke steun en op het feit dat meer 
inspanningen nodig zijn ter uitvoering van de Ohrid-kaderovereenkomst, die nog steeds de 
hoeksteen van de interetnische betrekkingen in het land vormt; is bezorgd over de 
mogelijkheid van toenemende instabiliteit van de interetnische situatie en verzoekt de 
regering in haar besluitvorming naar behoren rekening te houden met de gevoeligheden 
van de minderheden, zoals het stadsontwikkelingsplan voor “Skopje 2014”; wijst erop dat 
de parlementaire commissie voor interetnische betrekkingen in het kader van de integratie 
van de minderheden in het wetgevingsproces doeltreffend dient te functioneren;

13. onderstreept dat het van het allergrootste belang is dat de etnische integratie steun vindt in 
het onderwijsstelsel; is in dit verband verheugd over de strategie op het gebied van 
geïntegreerd onderwijs en dringt aan op spoedige uitvoering ervan door onder meer de 
geleidelijke afschaffing van de segregatie langs etnische lijnen en door meer onderwijs in 
de talen van de gemeenschappen, zowel het Macedonisch als de talen van de etnische 
minderheden; doet een beroep op de regering om de raadpleging van de minderheden te 
verbeteren en bij de uitvoering van de strategie nauw met hen samen te werken;

14. is ernstig verontrust over de situatie van de Roma-gemeenschap die nog steeds wordt 
geconfronteerd met erbarmelijke levensomstandigheden en discriminatie bij de toegang 
tot de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening; onderstreept met 
name de moeilijke situatie van Roma-meisjes en -vrouwen die nog steeds dubbel worden 
gediscrimineerd, zowel op basis van etniciteit als geslacht; dringt bij de regering aan op 
een krachtiger inzet ter uitvoering van de Roma-strategie en het actieplan voor het 
Decennium van de Roma;

15. verwelkomt de goedkeuring van de antidiscriminatiewet als een essentiële stap ter 
bestrijding van de nog steeds wijdverspreide discriminerende praktijken; betreurt echter 
dat seksuele geaardheid in tegenstelling tot hetgeen in Europa gebruikelijk is volgens de 
wet niet als discriminatiegrond wordt beschouwd; dringt aan op snelle aanpassing van de 
nationale bepalingen op dit gebied aan het acquis en op versterking van de 
toezichtmechanismen; dringt aan op verdere inspanningen wat betreft de rechten van 
vrouwen en kinderen en hun bescherming tegen huiselijk geweld;

16. neemt met grote bezorgdheid kennis van de intimidatie van en rechtstreekse aanvallen op 
maatschappelijke organisaties en van persoonlijke laster en smaad jegens prominente 
activisten van deze organisaties; benadrukt dat de maatschappelijke organisaties op niet-
selectieve wijze bij het beleidsvormingsproces moeten worden betrokken om een 
doeltreffend publiek debat te bevorderen en belanghebbenden bij het toetredingsproces 
van het land te betrekken; prijst de aanneming van de nieuwe wet inzake verenigingen van 
burgers en dringt bij de autoriteiten aan op de uitvoering van de bepalingen inzake 
organisaties van algemeen nut door zo spoedig mogelijk voor  financieringsregelingen te 
zorgen;
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Sociaaleconomische ontwikkelingen

17. is verontrust over de aanhoudende hoge werkloosheid, met name onder jongeren; dringt 
bij de regering aan op spoedige uitvoering van efficiëntere maatregelen die de 
vaardigheden van de werknemers en hun inzetbaarheid verbeteren; verzoekt de 
Commissie de autoriteiten bij te staan met meer steun van het pretoetredingsinstrument 
(IPA);

18. is bezorgd over de extreem grote armoede in het land;

19. wijst erop dat de buitenlandse investeringen, die toch al op een laag niveau stonden, nog 
verder zijn gedaald ondanks het feit dat twee overheidsinstanties over een aanzienlijk 
jaarlijks budget beschikken voor het aantrekken van mogelijke buitenlandse investeerders; 

20. benadrukt de noodzaak van toepassing van de beginselen van goed bestuur bij de 
begrotingsuitgaven door de vrije toegang tot openbare informatie te verbeteren, de 
belanghebbenden bij de begrotingsprocedure te raadplegen en een 
verslagleggingsmechanisme in te voeren waarmee rekenschap wordt afgelegd voor de 
gedane uitgaven; wijst erop dat ondoorzichtige begrotingsuitgaven tot sociale uitsluiting 
en conflicten leiden en de legitimiteit van sommige nationale campagnes zoals de recente 
anti - abortuscampagne aantasten;

21. is verheugd over de goedkeuring van de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, 
maar dringt aan op meer inspanningen om de milieuwetgeving ten uitvoer te leggen en 
hiervoor voldoende middelen uit te trekken; vestigt met name de aandacht op de 
uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, afvalbeheer en natuurbescherming; 

22. is ten zeerste verontrust over de vervuilde bodem in de stad Veles die door de 
Wereldgezondheidsorganisatie is uitgeroepen tot een gevaarlijke plaats om te leven; 
verzoekt de regering deze kwestie eindelijk eens aan te pakken en passende maatregelen te 
nemen ter bescherming van de volksgezondheid in dit gebied; verzoekt de Commissie na 
te gaan of  in dit bijzondere geval IPA-middelen kunnen worden aangewend; 

Regionale kwesties

23. complimenteert het land met zijn voortdurende stabiliserende rol in de regio; benadrukt de 
deelname van het land aan civiele en militaire missies van de EU, maar herinnert de 
regering niettemin aan haar verplichting zich aan te sluiten bij de gemeenschappelijke 
standpunten in het kader van het GBVB, met name die welke betrekking hebben op 
restrictieve maatregelen, in het bijzonder in het geval van Zimbabwe; 

24. betreurt ten zeerste dat het geschil met Griekenland over de naam de weg van het land 
naar de EU blijft blokkeren en herinnert aan zijn aanbeveling aan de Raad om onverwijld 
de toetredingsonderhandelingen te openen; onderstreept hierbij echter het belang van 
goede nabuurschapsbetrekkingen en verzoekt de regeringen gedrag te vermijden dat 
negatieve gevolgen voor deze betrekkingen kan hebben; doet een beroep op de twee 
premiers om blijk te geven van politieke moed en compromisbereidheid en snel een voor 
beide partijen bevredigende formule te vinden; 
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25. verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de commissaris belast met de uitbreiding en het 
Europees nabuurschapsbeleid om een akkoord over de naamkwestie te vergemakkelijken 
en politieke sturing te bieden; beschouwt deze kwestie als een testcase voor het 
gemeenschappelijk buitenlands beleid na Lissabon en voor het vermogen van de Unie om 
reeds lang bestaande internationale geschillen aan haar grenzen op te lossen; 

26. is van mening dat een verder voortduren van de status quo met betrekking tot de 
naamkwestie en andere onopgeloste kwesties met de buurlanden de stabiliteit van het land 
en de regio alsook de geloofwaardigheid van het uitbreidingsbeleid kan ondergraven, en 
doet dan ook een beroep op alle betrokken partijen om bij het oplossen van lopende 
kwesties blijk te geven van goede wil, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef; 

* *
*

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het parlement van de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.


