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Resolucija Evropskega parlamentao poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije v letu 2010

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se Nekdanji 
jugoslovanski republiki Makedoniji dodeli status države kandidatke za članstvo v EU, ter 
sklepov predsedstva Evropskega sveta 15. in 16. junija 2006 ter 14. in 15. decembra 2006,

– ob upoštevanju začasnega sporazuma med Helensko republiko in Nekdanjo jugoslovansko 
republiko Makedonijo iz leta 1995,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Nekdanje jugoslovanske republike 
Makedonije1 in sporočila Komisije z dne 9. novembra 2010 z naslovom Strategija širitve 
in glavni izzivi za obdobje 2010-20112;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2010 o poročilu o napredku Nekdanje 
jugoslovanske republike Makedonije v letu 20093,

– ob upoštevanju priporočil skupnega parlamentarnega odbora EU in Nekdanje 
jugoslovanske republike Makedonije z dne 30. novembra 2010,

– ob upoštevanju Sklepa sveta 2008/212/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih v evropskem partnerstvu z Nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo4,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in Sveta za zunanje zadeve z dne 13. in 
14. decembra 2010,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je proces širitve EU močno gonilo miru, stabilnosti in sprave v regiji,

B. ker krepitev gospodarskega dialoga in sodelovanja z državami pristopnicami omogoča 
EU, da se skupaj z njimi osredotoči na premagovanje gospodarske krize, ter prispeva k 
svetovni konkurenčnosti Unije,

C. ker strategija širitve iz leta 2010 med prednostnimi nalogami poudarja reformo javne 
uprave in sodstva ter boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji,

D. ker sta vprašanji svobode izražanja in neodvisnosti medijev v večini držav pristopnic še 

                                               
1 SEC(2010)1332
2 KOM(2010)0660
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0024.
4 UL L 80, 19. 3. 2008, str. 32.
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vedno problematični, 

Politični napredek

1. se strinja z oceno Komisije v poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske republike 
Makedonije v letu 2010 v zvezi z neprekinjenim izpolnjevanjem političnih meril ter 
obžaluje, da Svet ni sprejel odločitve o odprtju pristopnih pogajanj, kakor je že drugo leto 
zapored priporočila Komisija in k čemur je pozval tudi Parlament v prejšnjih resolucijah;

2. poudarja, da morajo dvostranska vprašanja reševati zadevne strani v duhu dobrososedskih 
odnosov in ob upoštevanju splošnih interesov Unije; poziva vse ključne akterje, naj 
izkažejo odgovornost in odločenost za reševanje vseh nerešenih vprašanj, ki ovirajo 
pristopni proces države kandidatke in politiko EU v regiji ter slabo vplivajo na medetnične 
odnose, gospodarstvo in stabilnost regije;

3. poziva makedonsko vlado in državne institucije, naj deseto obletnico ohridskega 
okvirnega sporazuma v letu 2011 obeležijo kot spodbudo za razvoj medetničnega 
sodelovanja in zaupanja; izreka pohvalo tej državi za vse dosedanje dosežke na tem 
področju ter jo poziva k nadaljevanju prizadevanja, da bi postala zgled medetničnega 
sodelovanja v regiji; 

Demokracija, pravna država in človekove pravice

4. pozdravlja sprejetje sprememb poslovnika parlamenta, ki omogočajo močnejši angažma 
opozicije pri njegovem delu; vendar je zaskrbljen zaradi nezadostnega dialoga med 
vladnimi in opozicijskimi strankami in splošnega ozračja nezaupanja in sprtosti ter poziva 
obe strani, naj pokažeta močnejšo zavezanost konstruktivnemu sodelovanju v 
zakonodajnem procesu; obžaluje, da Demokratična stranka Albancev še vedno bojkotira 
parlament, ter jo poziva, naj se ponovno vključi v parlamentarne postopke;

5. spoštuje odlično opravljeno delo odhajajočega posebnega predstavnika EU oz. vodje 
delegacije EU; obsoja neprimerne napade politikov vladajoče stranke na predstavnike EU 
ter poziva vlado, naj nedvoumno in javno izrazi odklonilno stališče do takšnih žalitev; 
meni, da so ti dogodki izjemno škodljivi za ugled države; 

6. znova poudarja, da so svobodni in neodvisni mediji nujen predpogoj za razvoj stabilne 
demokracije; je globoko zaskrbljen zaradi občutnega poslabšanja razmer na področju 
svobode medijev v državi, kar se kaže v močnem padcu na lestvici svobode tiska 
organizacije Novinarji brez meja v letu 2010 (s 34. na 68. mesto); izraža resno 
zaskrbljenost zaradi vse večjega političnega vmešavanja v delo novinarjev in načrtnega 
ustrahovanja tistih, ki so kritični do vlade; z osuplostjo ugotavlja, da je ministrstvo za 
notranje zadeve na svoji spletni strani državljane pozvalo, naj prijavljajo „neobjektivna“ 
poročila v medijih;

7. je zlasti zaskrbljen zaradi vse pogostejšega odločanja za premišljeno samocenzuro ali 
najemniško novinarstvo med novinarji, kar postopoma spodkopava verodostojnost tega 
poklica; poziva novinarje, naj ohranijo poklicne standarde pri svojem delu, se distancirajo 
od političnih vplivov in naj oblikujejo resnično profesionalna novinarska združenja; 
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8. opozarja na nepregledno in koncentrirano lastništvo medijev ter namensko rabo finančnih 
sredstev od oglaševanja, pri čemer imajo nekatere medijske hiše zaradi političnih razlogov 
prednost pred drugimi, s tem pa se ustvarjajo nepoštene razmere na trgu; poudarja pomen 
države pri zagotavljanju enake obravnave za vse medijske hiše v državi, zlasti glede na 
ugotovitve državnega računskega sodišča v zvezi z visokimi popusti, ki jih je ena od 
televizijskih družb odobrila vladajoči politični stranki med lokalnimi in predsedniškimi 
volitvami leta 2009;

9. poziva k intenzivnim naporom za reformo sodstva, da bi zagotovili njegovo 
profesionalnost in neodvisnost od političnih pritiskov; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
hitro in učinkovito izvajati obstoječi pravni okvir; je zaskrbljen zaradi vloge, ki jo ima še 
vedno ministrstvo za pravosodje v sodnem svetu, ter zaradi kritike, ki jo parlamentarci in 
vlada namenjajo ustavnemu sodišču, zaradi česar obstaja tveganje za podreditev sodstva 
političnemu vmešavanju; pozdravlja prizadevanja za večjo učinkovitost in preglednost 
pravosodnega sistema, zlasti zmanjševanje sodnih zaostankov na večini sodišč; prav tako 
pozdravlja uveljavitev zakona o pravni pomoči;

10. pozdravlja nadaljevanje prizadevanj v boju proti korupciji, ki se med drugim kaže v 
uresničevanju drugega kroga priporočil Skupine držav proti korupciji (GRECO) in 
uveljavitvi sprememb kazenskega zakonika; vendar opominja, da je korupcija še vedno 
močno razširjena in poziva k nadaljnjim intenzivnim prizadevanjem za njeno 
izkoreninjenje; poudarja, da je nujno treba učinkovito in nepristransko izvajati 
protikorupcijsko zakonodajo, zlasti v zvezi s financiranjem političnih strank in 
navzkrižjem interesov; poudarja, da je treba vzpostaviti evidenco izvrševanja sodnih 
postopkov in obsodb, ki bo omogočila merjenje napredka;

11. poziva k nadaljnjim naporom za reformo javne uprave, ki je še vedno spolitizirana ter ji 
primanjkuje zmogljivosti in strokovnosti; je zaskrbljen zaradi nepreglednega ad hoc 
procesa preoblikovanja začasnih delovnih mest v stalna, kar pomeni nadaljnjo politizacijo 
uprave; poziva k oblikovanju jasne kadrovske strategije, ki bo opredelila potrebe uprave v 
smislu zmogljivosti in znanj, ter k njenemu izvajanju z zaposlovanjem in napredovanjem 
na podlagi uspešnosti; pozdravlja rast zaposlovanja pripadnikov manjšinskih skupnosti, 
vendar poudarja, da je treba pri tem slediti ocenam potreb v upravi, da bi zagotovili 
ujemanje znanj novih zaposlenih z zahtevami delovnih mest;

12. opozarja na pomembnost stalne politične podpore ohridskemu okvirnemu sporazumu, ki 
predstavlja mejnik za medetnične odnose v državi, in dodatnih prizadevanj za njegovo 
uresničevanje; je zaskrbljen zaradi morebitnega povečanja nestabilnosti v medetničnih 
odnosih ter poziva makedonsko vlado, naj pri svojih odločitvah, kot je urbanistični načrt 
„Skopje 2014“, ustrezno upošteva občutljivost manjšin; opozarja na potrebo po 
učinkovitem delovanju parlamentarnega odbora za medetnične odnose pri vključevanju 
manjšin v zakonodajni proces;

13. poudarja, da je izjemno pomembno zagotoviti podporo izobraževalnega sistema etnični 
integraciji; v zvezi s tem pozdravlja strategijo integriranega izobraževanja ter poziva k 
njenemu hitremu uresničevanju, med drugim s postopno odpravo segregacije na etnični 
podlagi in s porastom učenja jezikov vseh skupnosti, tako makedonščine kot jezikov 
etničnih manjšin; poziva vlado, naj izboljša postopek posvetovanja z manjšinami ter z 
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njimi tesno sodeluje pri izvajanju strategije;

14. je zelo zaskrbljen zaradi razmer v romski skupnosti, ki se še vedno sooča s strahotnimi 
življenjskimi razmerami in diskriminacijo pri dostopanju do trga dela, zdravstvenega 
varstva in socialnih storitev; zlasti poudarja težek položaj Rominj, ki so še vedno deležne 
dvojne diskriminacije, namreč na podlagi etnične pripadnosti in na podlagi spola; poziva 
vlado, naj se močneje zaveže k uresničevanju romske strategije in akcijskega načrta 
Desetletje vključevanja Romov;

15. pozdravlja sprejetje protidiskriminacijske zakonodaje, ključnega koraka v boju proti 
diskriminatornim praksam, ki so še vedno močno razširjene; vendar obžaluje, da v 
nasprotju z evropsko prakso zakon ne vključuje spolne usmerjenosti kot podlago za 
diskriminacijo; poziva k hitri uskladitvi določb nacionalne zakonodaje na tem področju s 
pravnim redom Unije ter k okrepitvi nadzornih mehanizmov; poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem v zvezi s pravicami žensk in otrok ter njihovo zaščito pred družinskim 
nasiljem;

16. je seznanjen z nedavnimi ustrahovanji organizacij civilne družbe in neposrednimi napadi 
nanje ter z osebnim žaljenjem njihovih vodilnih aktivistov; ob tem izraža globoko 
zaskrbljenost; poudarja, da je treba organizacije civilne družbe neselektivno vključiti v 
proces oblikovanja politik, da bi spodbudili uspešno javno razpravo in vključili 
zainteresirane strani v pristopni proces države; izreka pohvalo sprejetju novega zakona o 
združenjih državljanov ter poziva oblasti, naj izvajajo določbe o organizacijah, ki delajo 
za javno dobro, tako da čim prej zagotovijo sheme njihovega financiranja;

Socialno ekonomski razvoj

17. je zaskrbljen zaradi vztrajne in zelo visoke brezposelnosti, zlasti med mladimi; poziva 
vlado, naj hitro sprejme učinkovitejše ukrepe za izboljšanje znanj delovne sile in njihove 
zaposljivosti; poziva Komisijo, naj makedonskim oblastem pomaga s povečanjem 
podpore iz instrumenta za predpristopno pomoč;

18. je zaskrbljen zaradi izjemno visoke stopnje revščine v državi;

19. ugotavlja, da so že tako redke tuje naložbe dodatno upadle, in to kljub temu, da imata dve 
državni agenciji na voljo precejšen letni proračun za privabljanje potencialnih tujih 
vlagateljev; 

20. poudarja, da je treba v proračunski porabi izvajati načela dobrega upravljanja, kar pomeni 
izboljšanje prostega dostopa do javnih informacij, posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
v proračunskem postopku in vzpostavitev mehanizma poročanja, s čimer bo zagotovljena 
odgovornost za porabljeni denar; opominja, da nepregledna proračunska poraba vodi v 
socialno izključevanje in spore, ter dvomi v legitimnost nekaterih nacionalnih kampanj, 
kot je nedavna kampanja proti splavu;

21. pozdravlja sprejetje nacionalne strategije za trajnostni razvoj, vendar poziva k večjim 
prizadevanjem za izvajanje zakonodaje na področju okolja in dodelitvi ustreznih finančnih 
sredstev v ta namen; zlasti opozarja na izzive na področju kakovosti vode, ravnanja z 
odpadki in varstva narave; 
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22. izraža globoko zaskrbljenost zaradi onesnaženosti tal v mestu Veles, ki ga je Svetovna 
zdravstvena organizacija označila kot nevarno za bivanje; poziva makedonsko vlado, naj 
se končno loti tega vprašanja in sprejme ustrezne ukrepe za zaščito javnega zdravja na tem 
območju; poziva Komisijo, naj preuči, ali je mogoče v tem primeru uporabiti sredstva iz 
instrumenta za predpristopno pomoč; 

Regionalna problematika

23. izreka pohvalo državi za njeno stabilizacijsko vlogo v regiji; poudarja njeno sodelovanje v 
civilnih in vojaških misijah EU, vendar kljub temu opominja vlado na njeno obvezo, da 
spoštuje skupna stališča SZVP, zlasti tista, ki se nanašajo na omejitvene ukrepe, še 
posebej pa kar zadeva zimbabvejski primer;

24. močno obžaluje, da spor z Grčijo zaradi imena še naprej blokira pot države v EU ter znova 
opozarja na svoja priporočila Svetu, naj nemudoma začne pristopna pogajanja; vendar 
poudarja pomen dobrososedskih odnosov v tem procesu in poziva obe vladi, naj se 
izogibata gestam, ki bi lahko negativno vplivale na njune odnose; poziva predsednika 
obeh vlad, naj izkažeta politični pogum in pripravljenost za sklepanje kompromisov ter 
naj hitro najdeta formulo, ki bo zadovoljila obe strani; 

25. poziva visoko predstavnico in komisarja, pristojnega za širitev in evropsko sosedsko 
politiko, naj pripomoreta k sprejetju dogovora o vprašanju imena ter ponudita politično 
usmerjanje; meni, da je to vprašanje preizkus polizbonske skupne zunanje politike, pa tudi 
sposobnosti Unije, da razreši dolgotrajne mednarodne spore na svojih mejah; 

26. meni, da bi lahko nadaljevanje statusa quo pri vprašanju imena in drugih odprtih 
vprašanjih s sosednjimi državami spodkopalo stabilnost države in regije ter verodostojnost 
širitvene politike; zato poziva vse zadevne strani, naj izkažejo pripravljenost, solidarnost 
in odgovornost pri reševanju odprtih vprašanj; 

* *
*

27. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Nekdanje jugoslovanske republike 
Makedonije.


