
RE\836878SK.doc PE452.546v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument na schôdzu

21.1.2011 B7-0000/2011

NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

k správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010

Zoran Thaler
v mene Výboru pre zahraničné veci



PE452.546v01-00 2/6 RE\836878SK.doc

SK

B7-0000/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu k správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2010

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005, aby sa Bývalej 
juhoslovanskej republike Macedónsko udelil štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, 
a na závery predsedníctva vydané po zasadnutiach Európskej rady 15. a 16. júna 2006 
a 14. a 15. decembra 2006,

– so zreteľom na predbežnú dohodu medzi Gréckou republikou a Bývalou juhoslovanskou 
republikou Macedónsko z roku 1995,

– so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko 
za rok 20101 a na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2010 – 20112,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o správe o pokroku Bývalej 
juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 20093,

– so zreteľom na odporúčania Spoločného parlamentného výboru EÚ – Bývalá 
juhoslovanská republika Macedónsko z 30. novembra 2010,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/212/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Bývalou juhoslovanskou 
republikou Macedónsko4,

– so zreteľom na závery zo zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zahraničné 
veci z 13. a 14. decembra 2010,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže proces rozširovania EÚ je mocnou hnacou silou mieru, stability a zmierenia 
v regióne,

B. keďže intenzívnejší ekonomický dialóg a spolupráca s krajinami zahrnutými do procesu 
rozširovania umožňuje EÚ zamerať sa spoločne na prekonanie hospodárskej krízy a 
prispieva ku konkurencieschopnosti Únie na svetovej úrovni,

C. keďže stratégia rozšírenia z roku 2010 zdôrazňuje ako priority reformu verejnej správy a 
súdnictva ako aj boj proti organizovanému zločinu a korupcii,

                                               
1 Dokument SEK/2010/1332.
2 KOM(2010)0660.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0024.
4 Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 32.
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D. keďže sloboda prejavu a nezávislosť médií sú vo väčšine krajín zahrnutých do procesu 
rozširovania aj naďalej dôvodom znepokojenia,

Politický vývoj

1. súhlasí s hodnotením Komisie v správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky 
Macedónsko za rok 2010 pokiaľ ide o pokračujúce plnenie politických kritérií zo strany 
Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada 
neprijala rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní, ako to už druhý rok za sebou 
odporúčala Komisia a v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Parlamentu;

2. zdôrazňuje, že bilaterálne otázky musia dotknuté strany riešiť v duchu dobrých 
susedských vzťahov a zohľadňovať pritom všeobecný záujem EÚ; vyzýva všetkých 
kľúčových hráčov, aby preukázali zodpovednosť a odhodlanie vyriešiť všetky zostávajúce 
otázky, ktoré nielenže brzdia prístupový proces kandidátskej krajiny a politiku samotnej 
EÚ v regióne, ale odrážajú sa aj v medzietnických vzťahoch, hospodárstve a regionálnej 
stabilite;

3. vyzýva vládu a všetky štátne inštitúcie, aby využili príležitosť 10. výročia rámcového 
dohovoru z Ochridu, ktoré sa bude pripomínať v roku 2011, ako povzbudenie k 
medzietnickej spolupráci a dôvere; vyjadruje pochvalu krajine za všetko, čo v tejto oblasti 
doteraz dosiahla, a žiada, aby vynaložila dodatočné úsilie s cieľom slúžiť ako príklad 
medzietnickej spolupráce v regióne;

Demokracia, právny štát a ľudské práva

4. víta prijatie zmien rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré opozícii umožňujú lepšie sa 
zapojiť do jeho práce; vyjadruje však znepokojenie nad nedostatočným dialógom medzi 
vládou a opozičnými stranami a všeobecnou atmosférou nedôvery a konfrontácie a vyzýva 
obe strany, aby preukázali väčšie odhodlanie navzájom konštruktívne spolupracovať v 
legislatívnom procese; vyjadruje poľutovanie nad bojkotovaním parlamentu zo strany 
Demokratickej strany Albáncov a naliehavo žiada, aby sa strana opätovne zapojila do 
parlamentných procesov;

5. vyjadruje uznanie za vynikajúcu prácu odchádzajúcemu osobitnému vyslancovi 
EÚ/vedúcemu delegácie EÚ; odsudzuje nevhodné útoky zo strany politikov vládnucej 
politickej strany voči zástupcom EÚ a vyzýva vládu, aby sa od takýchto urážok 
jednoznačne a verejne dištancovala; považuje tieto incidenty za extrémne škodlivé pre 
obraz krajiny;

6. opakuje, že slobodné a nezávislé médiá sú základným predpokladom rozvoja stabilnej 
demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažným zhoršením stavu v oblasti 
slobody médií v krajine, ako to ukazuje významný pokles (z 34. na 68. miesto) v 
hodnotení médií Reportérmi bez hraníc z roku 2010; vyjadruje vážne znepokojenie nad 
nárastom politických zásahov do práce novinárov a nad zastrašovacou kampaňou voči 
tým, ktorí vládu kritizujú; s úžasom berie na vedomie skutočnosť, že ministerstvo vnútra 
na svojej webovej stránke vyzvalo občanov, aby odsúdili „neobjektívne“ tlačové správy;

7. je obzvlášť znepokojený tým, že čoraz väčší počet novinárov má tendenciu rozhodnúť sa 
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pre vypočítavú samocenzúru alebo zištnú žurnalistiku, čo postupne narúša dôveryhodnosť 
profesie; vyzýva novinárov, aby sa vo svojej práci pridŕžali vysokých profesionálnych 
štandardov, dištancovali sa od politických vplyvov a vytvorili skutočne profesionálne 
združenia novinárov;

8. upozorňuje na netransparentné a koncentrované vlastníctvo médií a účelové využívanie 
reklamných zdrojov uprednostňujúcich určité mediálne distribučné kanály pred inými z 
politických dôvodov, čím sa na trhu vytvára nespravodlivá situácia; zdôrazňuje aký 
význam má, aby štát rovnako zaobchádzal so všetkými mediálnymi distribučnými kanálmi 
v krajine, najmä v súvislosti so zisteniami Štátneho úradu pre audit týkajúcich sa 
vysokých zliav, ktoré dostali vládnuce politické strany jednou z televíznych spoločností 
počas miestnych a prezidentských volieb v roku 2009;

9. žiada o zintenzívnenie snáh o reformu súdnictva s cieľom zabezpečiť jeho profesionálnosť 
a nezávislosť od politických tlakov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné rýchlo a
účinne uplatniť existujúci právny rámec; vyjadruje znepokojenie nad úlohou, ktorú 
ministerstvo spravodlivosti aj naďalej zohráva v súdnej rade a nad kritikou ústavného 
súdu zo strany vlády a poslancov, ktoré vytvárajú riziko, že súdnictvo bude podliehať 
politickým zásahom; víta snahy o zlepšenie účinnosti a transparentnosti súdneho systému, 
predovšetkým znížením počtu nevybavených prípadov na väčšine súdov; rovnako víta 
nadobudnutie účinnosti zákona o právnej pomoci;

10. víta pokračujúce snahy o boj proti korupcii, preukázané okrem iného vykonaním druhého 
kola odporúčaní Skupiny štátov proti korupcii a nadobudnutím účinnosti zmien trestného 
zákonníka; pripomína však, že korupcia je aj naďalej rozšírená a žiada o zintenzívnenie 
snáh na jej odstránenie; zdôrazňuje nevyhnutnosť účinného a nestranného presadzovania 
protikorupčnej legislatívy, predovšetkým v oblasti financovania politických strán a v 
oblasti konfliktu záujmov; zdôrazňuje potrebu dosiahnuť výsledky v presadzovaní 
trestných stíhaní a odsúdení, v porovnaní s ktorými sa bude dať merať dosiahnutý pokrok;

11. žiada, aby sa vynaložilo ďalšie úsilie v oblasti reformy verejnej správy, ktorá je aj naďalej 
spolitizovaná, chýba jej dostatok kapacít a profesionálnosť; vyjadruje znepokojenie nad 
netransparentnosťou postupu, ktorým sa podľa potreby menia dočasné pracovné miesta na 
trvalé, čo spôsobuje ešte väčšiu politizáciu správy; žiada, aby bola vypracovaná jasná 
stratégia pre oblasť ľudských zdrojov, ktorá vymedzí potreby správy pokiaľ ide o 
schopnosti a kvalifikáciu, a aby sa táto stratégia realizovala prostredníctvom náborového 
konania na základe zásluh a kariérneho rozvoja; víta nárast zamestnávania z radov 
menšinových komunít, ale zdôrazňuje, že by k nemu malo dochádzať na základe 
posúdenia potrieb správy s cieľom zabezpečiť, aby kvalifikácia nových zamestnancov 
zodpovedala požiadavkám pracovného miesta;

12. upozorňuje na význam pokračujúcej politickej podpory a na to, že je potrebné vynaložiť 
viac úsilia, aby sa mohol vykonať rámcový dohovor z Ochridu, ktorý aj naďalej zostáva 
základným kameňom medzietnických vzťahov v krajine; vyjadruje znepokojenie nad 
možným nárastom nestability v oblasti medzietnických vzťahov a vyzýva vládu, aby vo 
svojich rozhodnutiach riadne zohľadnila otázky, na ktoré sú menšiny citlivé, ako napríklad 
mestský plán „Skopje 2014“; upozorňuje, že je potrebné, aby parlamentný výbor pre 
medzietnické vzťahy efektívne fungoval pri zapájaní menšín do legislatívneho procesu;
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13. zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby vzdelávací systém podporoval etnickú 
integráciu; v tejto súvislosti víta stratégiu integrovaného vzdelávania a žiada, aby sa 
urýchlene realizovala, medzi iným ukončením segregácie na základe etnického pôvodu a 
zlepšením výučby jazykov komunít, či už macedónskeho jazyka alebo jazykov etnických 
menšín; vyzýva vládu, aby zlepšila proces konzultácií s menšinami a úzko s nimi 
spolupracovala pri realizáciu stratégie;

14. vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou rómskej komunity, ktorá aj naďalej čelí 
príšerným životným podmienkam a diskriminácii v oblasti prístupu na pracovný trh, 
k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám; zdôrazňuje najmä ťažkú situáciu 
rómskych dievčat a žien, ktoré sú aj naďalej vystavené dvojnásobnej diskriminácii, 
založenej ako na etnickom základe, tak na základe pohlavia; vyzýva vládu, aby 
odhodlanejšie realizovala stratégiu pre Rómov a Akčný plán pre desaťročie Rómov;

15. víta schválenie protidiskriminačného zákona ako základného kroku v boji proti 
diskriminačným praktikám, ktoré sú stále rozšírené; vyjadruje však poľutovanie nad tým, 
že na rozdiel od európskej praxe, bola v rámci zákona ako dôvod na diskrimináciu 
vynechaná sexuálna orientácia; žiada, aby boli vnútroštátne ustanovenia v tejto oblasti 
urýchlene uvedené do súladu s acquis v záujme posilnenia mechanizmov dohľadu; žiada, 
aby sa vynaložilo ďalšie úsilie v oblasti práv žien a detí a ich ochrany pred domácim 
násilím;

16. s veľkým znepokojením berie na vedomie nedávne zastrašovanie a priame útoky na 
organizácie občianskej spoločnosti a osobné očierňovanie ich vedúcich aktivistov; 
zdôrazňuje, že organizácie občianskej spoločnosti je potrebné zapojiť do rozhodovacieho 
procesu neselektívnym spôsobom, aby sa stimulovala účinná verejná diskusia a aby sa 
zainteresované strany zapojili do prístupového procesu krajiny; vyjadruje pochvalu za 
schválenie nového zákona o občianskych združeniach a naliehavo žiada orgány, aby 
uplatňovali ustanovenia o „verejnej prospešnosti“ organizácií tým, že čo najskôr 
zabezpečia systémy financovania;

Sociálno-ekonomický vývoj

17. vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou a veľmi vysokou úrovňou nezamestnanosti, 
predovšetkým medzi mladými ľuďmi; vyzýva vládu, aby urýchlene realizovala účinnejšie 
opatrenia, ktorými zlepší kvalifikáciu pracovnej sily a jej zamestnateľnosť; vyzýva 
Komisiu, aby orgánom pomáhala zvýšením pomoci z nástroja predvstupovej pomoci;

18. vyjadruje znepokojenie nad nesmierne vysokou mierou chudoby v krajine;

19. poznamenáva, že zahraničné investície ešte poklesli už aj tak z nízkej úrovne, a to napriek 
skutočnosti, že dve štátne agentúry disponovali značným ročným rozpočtom, ktorým mali 
pritiahnuť potenciálnych zahraničných investorov;

20. zdôrazňuje, že v rozpočtovom hospodárení je potrebné uplatňovať zásady dobrej správy 
tým, že sa zlepší prístup k verejným informáciám, počas procesu vytvárania rozpočtu 
budú konzultované zainteresované strany a vytvorí sa mechanizmus na podávanie správ, 
na základe ktorého sa prevezme zodpovednosť za vynaložené prostriedky; pripomína, že 
netransparentné výdavky z rozpočtu vedú k sociálnemu vylúčeniu a konfliktu a 
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spochybňujú legitímnosť niektorých štátnych kampaní akou bola napríklad nedávna 
kampaň proti potratom;

21. víta prijatie národnej stratégie pre udržateľný rozvoj, ale žiada, aby sa vynaložilo viac 
úsilia na uplatňovanie legislatívy v oblasti životného prostredia a aby sa na tento účel 
poskytli primerané finančné prostriedky; predovšetkým upozorňuje na veľké problémy v 
oblasti kvality vôd, riadenia odpadového hospodárstva a ochrany prírody;

22. robí si veľké starosti o znečistenú pôdu v meste Veles, ktoré bolo Svetovou zdravotníckou 
organizáciou vyhlásené za miesto, na ktorom je nebezpečné žiť; vyzýva vládu, aby sa 
touto otázkou konečne zaoberala a aby prijala zodpovedajúce opatrenia na ochranu 
verejného zdravia v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby zvážila, či by sa v tomto 
konkrétnom prípade mohli použiť finančné prostriedky z nástroja predvstupovej pomoci;

Regionálne otázky

23. vyjadruje krajine pochvalu za to, že je aj naďalej stabilizujúcim faktorom v regióne; 
zdôrazňuje účasť krajiny na civilných a vojenských misiách EÚ, napriek tomu vláde 
pripomína jej povinnosť dodržiavať spoločné pozície SZBP, najmä tie, ktoré sa týkajú 
reštriktívnych opatrení, obzvlášť pokiaľ ide o osobitný prípad Zimbabwe;

24. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že spor o názov s Gréckom aj naďalej 
blokuje cestu krajiny do EÚ a pripomína svoje odporúčanie Rade, aby okamžite začala 
prístupové rokovania; zdôrazňuje však význam dobrých susedských vzťahov v tomto 
procese a vyzýva vlády, aby sa vyhli gestám, ktoré by na ne mohli mať negatívny vplyv; 
vyzýva obidvoch predsedov vlády, aby preukázali politickú odvahu a vôľu dosiahnuť 
kompromis a urýchlene našli vzorec, ktorý by vyhovoval obidvom stranám;

25. vyzýva vysokú predstaviteľku a komisára zodpovedného za rozšírenie a európsku 
susedskú politiku, aby napomohli dosiahnutie dohody v otázke názvu a ponúkli politické 
usmernenie; považuje túto otázku za skúšku polisabonskej spoločnej zahraničnej politiky 
ako aj schopnosti Únie riešiť dlhoročné medzinárodné spory na svojich hraniciach;

26. zastáva názor, že ďalšie predlžovanie status quo v záležitosti názvu a ďalších otvorených 
otázok so susednými krajinami by mohlo podkopať stabilitu krajiny a regiónu ako aj 
dôveryhodnosť politiky rozširovania, a preto vyzýva všetky príslušné strany, aby 
preukázali dobrú vôľu, solidárnosť a zodpovednosť pri riešení zostávajúcich problémov;

* *
*

27. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Bývalej juhoslovanskej republiky 
Macedónsko.


