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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów 
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r.

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. o przyznaniu Byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii statusu kraju kandydującego do członkostwa 
w UE oraz uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z 15–16 czerwca 
2006 r. i 14–15 grudnia 2006 r.,

– uwzględniając porozumienie przejściowe z 1995 r. zawarte między Republiką Grecji 
i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii w 2010 r1. oraz komunikat Komisji „Strategia rozszerzenia i najważniejsze 
wyzwania w latach 2010–2011”2 z dnia 9 listopada 2010 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania 
okresowego za 2009 r. dotyczącego Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii3,

– uwzględniając zalecenia wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska 
Republika Macedonii z dnia 30 listopada 2010 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/212/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków ujętych w partnerstwie akcesyjnym zawartym z Byłą 
Jugosłowiańską Republiką Macedonii4,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych i Rady do Spraw 
Zagranicznych z dni 13 i 14 grudnia 2010 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że proces rozszerzenia UE jest potężną siłą napędową pokoju, 
stabilności i pojednania w regionie,

B. mając na uwadze, że zacieśnienie dialogu gospodarczego i współpracy z krajami 
przystępującymi do Unii umożliwia UE wspólne skupienie się na pokonaniu kryzysu 
gospodarczego oraz przyczynia się do zwiększenia jej ogólnej konkurencyjności,

C. mając na uwadze, że strategia na rzecz rozszerzenia z roku 2010 wymienia takie 
priorytety, jak reforma administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, a także walka 

                                               
1 SEC/2010/1332
2 COM(2010) 660
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0024
4 Dz.U. L 80 z 19.3.2008, s. 32.
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z przestępczością zorganizowaną i korupcją,

D. mając na uwadze, że wolność słowa i niezależność środków przekazu pozostają 
przedmiotem zaniepokojenia w większości krajów objętych rozszerzeniem,

Rozwój sytuacji politycznej

1. podziela ocenę przedstawioną w sprawozdaniu Komisji o postępach Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r. w odniesieniu do stałego spełniania 
przez ten kraj kryteriów politycznych oraz wyraża ubolewanie z faktu, że Rada nie 
podjęła decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych zgodnie z zaleceniem Komisji 
ponawianym już drugi rok z rzędu i zgodnie z wcześniejszymi rezolucjami Parlamentu;

2. wskazuje na fakt, że konieczne jest rozwiązanie dwustronnych problemów przez 
zainteresowane strony w duchu dobrego sąsiedztwa i uwzględniając ogólne interesy UE;
apeluje do kluczowych podmiotów o wykazanie się odpowiedzialnością i zdecydowaną 
postawą w zakresie rozwiązywania wszystkich pozostałych do rozstrzygnięcia kwestii, 
które nie tylko opóźniają proces przystąpienia kraju kandydującego i utrudniają politykę 
samej UE w regionie, ale także wpływają na stosunki między grupami etnicznymi, 
gospodarkę i stabilność w regionie;

3. apeluje do rządu i wszystkich instytucji publicznych o wykorzystanie przypadającej w 
roku 2011 X rocznicy zawarcia umowy ramowej z Ochrydy jako zachęty do umacniania 
współpracy i zaufania między grupami etnicznymi; pochwala kraj za wszystkie 
dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie i apeluje o dalsze wysiłki, aby dać przykład 
współpracy między grupami etnicznymi w tym regionie;

Demokracja, praworządność i prawa człowieka

4. pochwala fakt przyjęcia do regulaminu parlamentu poprawek umożliwiających większe 
zaangażowanie opozycji w pracę parlamentu; niepokoi go jednak brak dostatecznego 
dialogu między rządem i partiami opozycyjnymi oraz ogólny nastrój nieufności i 
konfrontacji, a także apeluje do obu stron o większe zaangażowanie w konstruktywną 
współpracę w ramach procesu prawodawczego; ubolewa nad faktem ciągłego 
bojkotowania parlamentu przez Demokratyczną Partię Albańczyków i apeluje do partii o 
ponowne włączenie się w proces parlamentarny;

5. wyraża uznanie dla doskonałej pracy specjalnego przedstawiciela UE/przewodniczącego 
delegacji UE; potępia niewłaściwe ataki polityków rządzącej partii skierowane przeciwko 
przedstawicielom UE i apeluje do rządu o jednoznaczne publiczne odcięcie się od takich 
zniewag; uważa, że incydenty te wpływają wyjątkowo niekorzystnie na wizerunek kraju;

6. ponownie zaznacza, że wolne i niezależne środki przekazu są niezbędnym warunkiem 
wstępnym rozwoju stabilnej demokracji; jest głęboko zaniepokojony znacznym 
pogorszeniem się sytuacji w zakresie wolności środków przekazu w kraju, na który 
wskazuje istotny spadek (z 34 na 68 miejsce) w rankingu prasowym Reporterów bez 
Granic na rok 2010; wyraża zaniepokojenie coraz większą ingerencją polityczną w pracę 
dziennikarzy oraz kampanią zastraszania osób krytycznych wobec rządu; jest zaskoczony 
faktem umieszczenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na swojej stronie 
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internetowej apelu do obywateli o informowanie o „nieobiektywnych” reporterach 
prasowych;

7. niepokoi go w szczególności tendencja do coraz częstszego wybierania przez 
dziennikarzy opcji świadomej autocenzury czy też dziennikarstwa najemnego, co 
stopniowo obniża wiarygodność zawodu; apeluje do dziennikarzy o utrzymywanie 
wysokich standardów pracy, zdystansowanie się od politycznych wpływów oraz o 
utworzenie prawdziwych stowarzyszeń zawodowych dziennikarzy;

8. zwraca uwagę na nieprzejrzystą i skupioną w jednych rękach własność środków przekazu 
i stronnicze wykorzystywanie środków reklamowych, sprzyjające z przyczyn 
politycznych niektórym mediom bardziej niż innym, tworząc nieuczciwą sytuację na 
rynku; podkreśla znaczenie stosowania przez państwo jednakowych warunków dla 
wszystkich środków przekazu w kraju, w szczególności w związku ze stwierdzoną przez 
państwową izbę kontroli znaczną zniżką przyznaną rządzącej partii politycznej przez 
jedną ze stacji telewizyjnych podczas wyborów samorządowych i prezydenckich w roku 
2009 r.; 

9. apeluje o zdecydowane dążenie do zreformowania systemu wymiaru sprawiedliwości, aby 
zapewnić jego profesjonalizm i niezależność od nacisków politycznych; w tym celu 
podkreśla, że należy sprawnie i skutecznie wdrożyć istniejące ramy prawne; niepokoi się 
dalszą rolą Ministerstwa Sprawiedliwości w Radzie Sądownictwa i krytycznym 
stosunkiem rządu i posłów do Trybunału Konstytucjonalnego, co tworzy ryzyko 
politycznej ingerencji w wymiar sprawiedliwości; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na 
rzecz zwiększenia skuteczności i przejrzystości systemu sądowniczego, w szczególności 
poprzez zmniejszenie liczby zaległych spraw w większości sądów; pochwala również 
wejście w życie przepisów o pomocy prawnej;

10. z zadowoleniem przyjmuje ciągłe wysiłki w walce z korupcją, których wyrazem jej 
między innymi wdrożenie drugiej tury zaleceń GRECO i wejście w życie zmian do 
kodeksu karnego; przypomina jednak, że korupcja pozostaje powszechnym zjawiskiem i 
apeluje o dalsze wytężone wysiłki zmierzające do wykorzenienia tego zjawiska; podkreśla 
konieczność pilnego skutecznego i bezstronnego wykonania przepisów przeciw korupcji, 
w szczególności w odniesieniu do finansowania partii politycznych i konfliktu interesów;
podkreśla potrzebę zgromadzenia danych dotyczących postępowań i wyroków 
skazujących, które umożliwiłyby ocenę postępów;

11. wzywa do dalszych wysiłków na rzecz reformy administracji publicznej, która wciąż 
pozostaje upolityczniona oraz brak jej kompetencji i profesjonalizmu; wyraża 
zaniepokojenie nieprzejrzystym i doraźnym procesem przekształcenia stanowisk 
tymczasowych w stałe miejsca pracy, powodującym dalsze upolitycznienie administracji;
wzywa do opracowania przejrzystej strategii w zakresie zasobów ludzkich, określenia 
potrzeb administracji pod względem ilościowym i kompetencyjnym oraz do realizacji tej 
strategii poprzez system merytorycznej rekrutacji i ścieżkę kariery zawodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt coraz częstszego zatrudniania członków mniejszościowych 
społeczności, lecz podkreśla, że powinno to odbywać się w oparciu o ocenę potrzeb w 
administracji, aby zapewnić dopasowanie umiejętności nowych pracowników do 
wymogów stanowiska;
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12. zwraca uwagę na duże znaczenie ciągłego wsparcia politycznego i dalszych działań 
koniecznych dla wdrożenia umowy ramowej z Ochrydy, co pozostaje podwaliną relacji 
między społecznościami etnicznymi w tym kraju; wyraża zaniepokojenie możliwością 
zwiększenia niestabilności między grupami etnicznymi i apeluje do rządu o należyte 
uwzględnienie drażliwych kwestii dotyczących mniejszości przy podejmowaniu decyzji, 
takich jak na przykład plan zagospodarowania miejskiego „Skopje 2014”; zwraca uwagę 
na konieczność skutecznego funkcjonowania komisji parlamentarnej ds. stosunków 
między grupami etnicznymi w zakresie włączania mniejszości w proces prawodawczy;

13. podkreśla niebagatelne znaczenie zapewnienia wsparcia integracji etnicznej w ramach 
systemu szkolnictwa; w tym celu pochwala strategię zintegrowanego kształcenia i apeluje 
o jej sprawne wdrożenie, między innymi poprzez wycofywanie segregacji według klucza 
etnicznego i poprzez zwiększenie nauczania języków poszczególnych społeczności, 
zarówno macedońskiego, jak i języków mniejszości etnicznych; zwraca się do rządu o 
usprawnienie procesu konsultacji z mniejszościami oraz o ścisłą współpracę z nimi przy 
realizacji tej strategii;

14. jest poważnie zaniepokojony sytuacją społeczności romskiej, która wciąż żyje w 
tragicznych warunkach i jest narażona na dyskryminację w dostępie do rynku pracy, 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych; podkreśla w szczególności trudną sytuację romskich 
dziewcząt i kobiet, które są wciąż podwójnie dyskryminowane – z powodu pochodzenia 
etnicznego i płci; wzywa rząd do bardziej zdecydowanego zobowiązania się do wdrożenia
strategii na rzecz Romów i planu działania „Dekada Integracji Romów”;

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie przepisów przeciwko dyskryminacji, co stanowi 
milowy krok w walce z wciąż powszechnie występującymi praktykami 
dyskryminacyjnymi; wyraża jednak ubolewanie z faktu, że wbrew europejskim 
zwyczajom, w powyższych przepisach pominięto orientację seksualną wśród przyczyn 
dyskryminacji; apeluje o sprawne dostosowanie krajowych przepisów w tym zakresie do 
wspólnotowego dorobku oraz o umocnienie mechanizmów monitorowania; wzywa do 
dalszych działań w dziedzinie praw kobiet i dzieci oraz ich ochrony przed przemocą 
domową;

16. zauważa z niepokojem niedawne przypadki zastraszania i bezpośrednie ataki na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz szkalowanie ich przywódców; podkreśla 
potrzebę niewybiórczego włączenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces 
kształtowania polityki, w celu pobudzenia skutecznej debaty publicznej i zaangażowania 
zainteresowanych stron w proces akcesyjny kraju; pochwala przyjęcie nowej ustawy o 
stowarzyszeniach obywatelskich i apeluje do władz o wykonanie przepisów dotyczących 
organizacji pożytku publicznego poprzez jak najszybsze zagwarantowanie systemów ich 
finansowania;

Rozwój sytuacji społeczno-ekonomicznej

17. wyraża zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem bezrobocia, w 
szczególności wśród młodych ludzi; apeluje do rządu o sprawne wprowadzenie 
skuteczniejszych środków na rzecz zwiększenia kompetencji siły roboczej i możliwości 
ich zatrudnienia; zwraca się do Komisji o pomoc władzom poprzez zwiększenie wsparcia 
z instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA);
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18. wyraża zaniepokojenie niezwykle wysokim poziomem ubóstwa w kraju;

19. zauważa, że poziom inwestycji zagranicznych obniżył się jeszcze bardziej, mimo że dwie 
rządowe agencje dysponują poważnym rocznym budżetem na przyciągnięcie 
potencjalnych inwestorów zagranicznych;

20. podkreśla potrzebę stosowania zasad dobrego zarządzania wydatkami budżetowymi 
poprzez poprawę systemu swobodnego dostępu do informacji publicznej, konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami w ramach procedury budżetowej oraz wprowadzenie 
mechanizmu sprawozdawczości zapewniającego odpowiedzialność za wydatkowane 
środki; przypomina, że nieprzejrzyste wydatki budżetowe prowadzą do wykluczenia 
społecznego i konfliktów oraz poddaje w wątpliwość prawną zasadność niektórych 
kampanii publicznych, takich jak niedawna kampania przeciwko aborcji;

21. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie krajowej strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, lecz apeluje o zwiększenie wysiłków mających na celu wdrożenie przepisów w 
zakresie ochrony środowiska i zapewnienie na ten cel odpowiednich środków; zwraca w 
szczególności uwagę na wyzwania w takich obszarach, jak jakość wody, gospodarka 
odpadami i ochrona fauny i flory;

22. wyraża głębokie zaniepokojenie zanieczyszczoną glebą w mieście Weles, które Światowa 
Organizacja Zdrowia ogłosiła miejscem niebezpiecznym dla życia; apeluje do rządu o 
zajęcie się w końcu tą kwestią i podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony zdrowia 
publicznego na tym obszarze; zwraca się do Komisji o rozważenie, czy możliwie jest 
wykorzystanie w tym szczególnym przypadku środków pochodzących z IPA;

Problemy regionalne

23. pochwala kraj za pełnienie stałej roli stabilizatora w regionie; podkreśla jego udział w 
misjach cywilnych i wojskowych UE, przypomina jednak rządowi o jego obowiązku 
przystąpienia do wspólnych stanowisk w ramach WPZiB, w szczególności tych 
dotyczących restrykcyjnych środków, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnego 
przypadku Zimbabwe;

24. wyraża silne ubolewanie z powodu utrzymującego się wciąż sporu z Grecją dotyczącego 
nazwy, który powoduje blokadę drogi do UE, i przypomina o swoim zaleceniu dla Rady 
dotyczącym niezwłocznego podjęcia negocjacji akcesyjnych; podkreśla jednak znaczenie 
dobrych stosunków sąsiedzkich w tym procesie i apeluje do rządów o unikanie gestów 
mogących negatywnie wpłynąć na te stosunki; apeluje do premierów obu krajów o 
wykazanie się polityczną odwagą i wolą porozumienia oraz o sprawne wypracowanie 
rozwiązania zadowalającego obie strony;

25. zwraca się do wysokiej przedstawiciel i komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa o
ułatwienie osiągnięcia porozumienia w sprawie nazwy i zaproponowanie pośrednictwa 
politycznego; uważa, że sprawa ta jest sprawdzianem dla wspólnej polityki zagranicznej 
doby post-lizbońskiej, a także dla zdolności Unii do rozwiązywania utrzymujących się 
spornych kwestii dotyczących jej granic;

26. jest zdania, że dalsze utrzymywanie się obecnej sytuacji w zakresie spornej nazwy i 
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innych otwartych kwestii z krajami sąsiadującymi może zachwiać stabilnością kraju i 
regionu, a także podważyć wiarygodność polityki rozszerzenia; apeluje zatem do 
wszystkich zainteresowanych stron o wykazanie dobrej woli, solidarności i 
odpowiedzialności przy rozwiązywaniu tych problemów;

* *
*

27. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


