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Europaparlamentets resolution om framstegsrapporten 2010 för f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 16 december 2005 att bevilja 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland inför ett 
EU-medlemskap samt ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möten den 
15−16 juni 2006 och den 14–15 december 2006,

– med beaktande av interimsavtalet från 1995 mellan Grekland och f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien,

– med beaktande av kommissionens framstegrapport 2010 om f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien1 samt kommissionens meddelande av den 9 november 2010 med titeln 
”Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2010–2011”2,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2010 om 2009 års framstegsrapport 
om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien3,

– med beaktande av rekommendationerna från den gemensamma parlamentarikerkommittén 
EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som antogs den 30 november 2010,

– med beaktande av rådets beslut 2008/212/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien4,

– med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte 
den 13–14 december 2009,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s utvidgning är en starkt pådrivande kraft för fred, stabilitet och försoning i regionen.

B. Stärkt ekonomisk dialog och samarbete med utvidgningsländerna ger EU möjlighet att 
fokusera sina krafter på att övervinna den ekonomiska krisen och bidrar därtill till 
unionens globala konkurrenskraft.

C. Prioriterade områden i 2010 års utvidgningsstrategi är reformen av den offentliga 
förvaltningen och rättsväsendet och kampen mot den organiserade brottsligheten och 
korruptionen.

                                               
1 SEC(2010)1332.
2 KOM(2010)0660.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0024.
4 EUT L 80, 19.3.2008, s.32.
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D. Situationen för yttrandefriheten och mediernas oberoende ger fortfarande anledning till 
oro i de flesta utvidgningsländer. 

Den politiska utvecklingen

1. Vad f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens fortsatta uppfyllande av de politiska 
kriterierna beträffar delar Europaparlamentet den bedömning som kommissionen 
framlägger i sin framstegsrapport för 2010, och beklagar att rådet inte har fattat beslut om 
att inleda anslutningsförhandlingar i enlighet med det förslag som kommissionen, i 
överensstämmelse med parlamentets tidigare resolutioner, nu har framlagt två år i rad.

2. Europaparlamentet påpekar att bilaterala frågor endast kan lösas av berörda parter i god 
grannsämja och med beaktande av EU:s övergripande intressen. Parlamentet uppmanar 
samtliga nyckelaktörer att agera ansvarsfullt och beslutsamt för att lösa alla spörsmål som 
återstår och som inte bara hindrar anslutningsprocessen för kandidatlandet – liksom 
EU:s politik i regionen – utan även har återverkningar för förbindelserna mellan olika 
etniska grupper i landet, dess ekonomi och den regionala stabiliteten.

3. Europaparlamentet uppmanar samtliga regeringar och statliga institutioner att använda det 
faktum att Ohrid-ramavtalets 10-årsjubileum infaller 2011 som ett tillfälle att uppmuntra 
till samarbete och förtroende mellan olika etniska grupper. Parlamentet lovordar landet för 
allt man hittills har uppnått på detta område och efterlyser ytterligare insatser som kan 
utgöra exempel på gott samarbete mellan olika etniska grupper i regionen. 

Demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna 

4. Europaparlamentet välkomnar de ändringar som gjorts i det makedonska parlamentets 
arbetsordning och som ger oppositionen bättre möjligheter att delta i dess arbete. 
Parlamentet oroas emellertid av den bristande dialogen mellan regeringen och 
oppositionspartierna, och det allmänna klimat av misstro och konfrontation som råder, och 
uppmanar båda sidor att visa större vilja till konstruktivt samarbete i 
lagstiftningsprocessen. Parlamentet beklagar Albanska demokratiska partiets fortsatta 
bojkott av parlamentet och uppmanar enträget partiet att åter ta del i det parlamentariska 
arbetet.

5. Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för det utmärkta arbete som EU:s avgående 
särskilda representant/delegationschef utfört. Parlamentet fördömer de olämpliga angrepp 
som politiker i regeringspartiet riktat mot EU:s representanter och uppmanar regeringen 
att otvetydigt och offentligt ta avstånd från dessa skymfande uttalanden. Parlamentet anser 
att dessa händelser allvarligt skadar landets anseende. 

6. Europaparlamentet upprepar att fria och oberoende medier är en nödvändig förutsättning 
för utvecklingen av en stabil demokrati. Parlamentet oroas djupt av den allvarliga 
försämringen av mediefriheten i landet, som återspeglas av landets kraftigt sjunkande 
position (från 34:e till 68:e plats) i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex från 2010. 
Parlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den tilltagande politiska inblandningen i 
journalisters arbete och den skrämselkampanj som riktas mot regimkritiker. Parlamentet 
konstaterar med förvåning att inrikesministeriet på sin webbplats uppmanar medborgarna 
att rapportera om ”icke-objektiva” pressrapporter.
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7. Europaparlamentet oroas särskilt av den ökande trenden bland journalister att medvetet 
ägna sig år självcensur och beställningsjournalistik, vilket gradvis håller på att undergräva 
yrkets trovärdighet. Parlamentet uppmanar landets journalister att i sitt arbete upprätthålla 
höga yrkesstandarder, avvisa all former av politiskt inflytande och bilda i verklig mening 
professionella journalistföreningar. 

8. Europaparlamentet uppmärksammar den ägarkoncentration och brist på insyn som 
kännetecknar landets medier, liksom det målinriktade sätt som reklampengar används på 
av politiska skäl för att gynna vissa medieföretag framför andra och därmed skapa en 
orättvis marknadssituation. Parlamentet understryker att det är viktigt att staten behandlar 
landets alla medieföretag lika, inte minst i ljuset av de upplysningar som framkommit från 
det statliga revisionskontoret om den stora rabatt som regeringspartiet fick av ett av 
landets tv-bolag i samband med 2009 års lokal- och presidentval.

9. Europaparlamentet efterlyser intensiva insatser för att reformera rättsväsendet i syfte att 
säkerställa dess professionalism och oberoende från politiska påtryckningar. Med detta för 
ögonen understryker parlamentet nödvändigheten av att snabbt tillämpa den befintliga 
rättsliga ramen på ett verkningsfullt sätt. Parlamentet oroas av justitieministeriets fortsatta 
roll i det rättsliga rådet, och av regeringens och parlamentsledamöternas kritik av 
författningsdomstolen, omständigheter som innebär risker för politisk inblandning i 
domstolsväsendets verksamhet. Parlamentet välkomnar ansträngningarna att göra 
domstolarna mer effektiva och skapa större insyn i deras arbete, särskilt genom att minska 
det stora antal mål som väntar på avgöranden i de flesta domstolar. Parlamentet 
välkomnar dessutom ikraftträdandet av lagen om rättshjälp.

10. Europaparlamentet välkomnar den fortsatta kampen mot korruption, som kommer till 
uttryck bl.a. genom genomförandet av en andra omgång rekommendationer från Greco 
samt ikraftträdandet av de ändringar som gjorts i strafflagen. Parlamentet erinrar dock om 
att korruptionen fortfarande är utbredd och efterlyser ytterligare insatser för att utrota den. 
Parlamentet betonar att det är mycket angeläget att antikorruptionslagstiftningen tillämpas 
på ett effektivt och opartiskt sätt, inte minst i fråga om finansieringen av de politiska 
partierna och intressekonflikter. Parlamentet pekar på behovet att som mått på framsteg 
kunna visa upp goda resultat i tillämpningen av åtal och domar.

11. Europaparlamentet efterlyser ytterligare ansträngningar för att reformera landets offentliga 
förvaltning, som fortfarande kännetecknas av politisering och bristande kapacitet och 
professionalism. Parlamentet oroas av den ogenomskinliga och godtyckliga process 
varigenom tillfälliga anställningar omvandlas till fasta tjänster, med följden att 
förvaltningen politiseras ytterligare. Parlamentet efterlyser en tydlig personalstrategi som 
anger förvaltningens behov i fråga om kapacitet och kunnande och som sedan tillämpas 
genom meritbaserad rekrytering och karriärutveckling. Parlamentet välkomnar den ökande 
rekryteringen från landets minoritetsgrupper men understryker att den måste ske utifrån en 
analys av förvaltningens behov, för att säkerställa att de nyanställdas kvalifikationer 
motsvarar yrkeskraven.

12. Europaparlamentet uppmärksammar att det behövs fortsatt politiskt stöd och ytterligare 
insatser för att säkerställa genomförandet av Ohrid-ramavtalet som fortfarande utgör 
hörnstenen för förbindelserna mellan landets olika etniska grupper. Parlamentet oroas av 
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riskerna för ökade spänningar mellan olika etniska grupper och uppmanar regeringen att i 
sina beslut, exempelvis i fråga om stadsplaneringsprojektet ”Skopje 2014”, ge vederbörlig 
akt på minoritetsgruppernas uppfattning i känsliga frågor. Parlamentet pekar på behovet 
att se till att parlamentsutskottet för interetniska förbindelser gör en verkningsfull insats 
för att främja integreringen av landets minoritetsgrupper i lagstiftningsprocessen.

13. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att se till att utbildningssystemet 
främjar integreringen av landets minoritetsgrupper. Parlamentet välkomnar därför 
strategin för integrerad utbildning och efterlyser ett snabbt genomförande av den, bl.a. 
genom att successivt avveckla den segregering efter etnisk tillhörighet som förekommer 
och genom att utvidga utbildningen för de olika språk som landets samhällsgrupper –
såväl den makedonska majoriteten som de olika etniska minoriteterna – talar. Parlamentet 
uppmanar regeringen att förbättra förfarandena för att rådfråga minoritetsgrupperna och 
att genomföra strategin i nära samarbeta med dem.

14. Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för landets romer, som fortfarande 
tvingas acceptera svåra levnadsförhållanden och som möter diskriminering när det gäller 
tillgång till arbetsmarknaden, hälso- och sjukvård och sociala tjänster. Parlamentet pekar 
särskilt på den svåra situation som drabbar romska flickor och kvinnor vilka på grund av 
sin etniska tillhörighet och sitt kön utsätts för dubbel diskriminering. Parlamentet 
uppmanar regeringen att uppvisa ett större engagemang för att genomföra strategin för 
romer och handlingsplanen för Decenniet för romsk integration.

15. Europaparlamentet välkomnar antagandet av antidiskrimineringslagstiftningen som ett 
viktigt steg för att bekämpa den diskriminering som ännu är mycket vanligt 
förekommande. Parlamentet beklagar emellertid att man i strid med europeisk praxis har 
underlåtit att i lagstiftningen nämna sexuell läggning som grund för diskriminering. 
Parlamentet efterlyser en omgående anpassning av de nationella bestämmelserna på detta 
område till unionens regelverk samt stärkta övervakningsmekanismer. Parlamentet 
efterlyser ytterligare insatser för att stärka kvinnors och barns rättigheter och för att 
skydda dem mot våld i hemmet.

16. Europaparlamentet noterar med stor oro de hot och direkta angrepp som nyligen riktats 
mot organisationer inom det civila samhället och det personliga förtal som riktats mot 
ledande aktivister. Parlamentet understryker nödvändigheten av att involvera 
organisationer från det civila samhället i det politiska beslutsfattandet. För att stimulera till 
en effektiv offentlig diskussion, öppen för bidrag från alla intressenter i landets 
anslutningsprocess, bör detta deltagande i beslutsfattandet på intet sätt vara selektivt. 
Parlamentet lovordar antagandet av den nya lagen om medborgarföreningar och uppmanar 
myndigheterna att tillämpa bestämmelserna om allmännyttiga organisationer genom att så 
snart som möjligt säkra finansieringslösningar.

Den socioekonomiska utvecklingen

17. Europaparlamentet oroas av den ihållande och mycket höga arbetslösheten, särskilt bland 
unga människor. Parlamentet uppmanar regeringen att snarast vidta mer verkningsfulla 
åtgärder för att förbättra arbetsstyrkans yrkeskvalifikationer och anställbarhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bistå myndigheterna med ytterligare stöd genom 
föranslutningsinstrumentet.
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18. Europaparlamentet oroas av den mycket stora andel av landets befolkning som lever i 
fattigdom.

19. Europaparlamentet konstaterar att utländska investeringar har fallit från en redan låg nivå, 
trots att två statliga organ förfogar över ansenliga årsbudgetar för att attrahera potentiella 
utländska investerare. 

20. Europaparlamentet understryker behovet av att tillämpa principerna om god förvaltning i 
samband med statens budgetutgifter genom att förbättra den fria tillgången till offentliga 
uppgifter, rådgöra med intressenter i budgetförfarandet samt inrätta en 
rapporteringsmekanism och därmed påta sig redovisningsansvaret för de pengar som 
spenderas. Parlamentet erinrar om att budgetutgifter utan insyn leder till social 
utestängning och konflikter, och ifrågasätter legitimiteten hos vissa nationella kampanjer, 
som den nyligen genomförda anti-abortkampanjen.

21. Europaparlamentet välkomnar antagandet av en nationell strategi för hållbar utveckling 
men efterlyser ökade ansträngningar för att tillämpa befintlig miljölagstiftning och se till 
att adekvata medel finns att tillgå för detta. Parlamentet vill särskilt uppmärksamma 
utmaningarna inom områdena vattenkvalitet, avfallshantering och naturskydd. 

22. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över markföroreningarna i staden Veles, där 
det enligt Världshälsoorganisationen är farligt att bo. Parlamentet uppmanar regeringen att 
sent omsider ta tag i denna fråga och vidta lämpliga åtgärder för att trygga folkhälsan i 
detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att dryfta huruvida medel ur 
föranslutningsinstrumentet skulle kunna användas i detta specifika fall. 

Regionala frågor

23. Europaparlamentet lovordar landet för att det håller fast vid att spela en stabiliserande roll 
i regionen. Parlamentet lägger vikt vid dess medverkan i EU:s civila och militära uppdrag 
men påminner samtidigt landets regering om dess skyldighet att hålla fast vid 
Gusps gemensamma ståndpunkter, särskilt vad avser restriktiva åtgärder, i synnerhet 
beträffande Zimbabwe.

24. Europaparlamentet beklagar djupt att namntvisten med Grekland fortsätter att utgöra 
hinder för landets anslutning till EU, och erinrar om sina rekommendationer till rådet om 
att omgående inleda anslutningsförhandlingar. Samtidigt betonar dock parlamentet att 
goda grannförbindelser är ett viktigt led i denna process och uppmanar därför båda 
regeringar att undvika utspel som skulle kunna påverka förbindelserna negativt. 
Parlamentet uppmanar de båda premiärministrarna att visa politiskt mod och 
kompromissvilja och snabbt finna fram till en för båda sidor tillfredsställande lösning. 

25. Europaparlamentet uppmanar den höga representanten och kommissionsledamoten med 
ansvar för utvidgningen och den europeiska grannskapspolitiken att underlätta en 
överenskommelse i namnfrågan och därvid erbjuda politisk vägledning. Parlamentet ser 
detta som ett testfall för den gemensamma utrikespolitiken efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande, liksom för unionens förmåga att lösa långvariga internationella tvister 
längs sina gränser. 
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26. Europaparlamentet anser att fortsatt avvaktan med att lösa namnfrågan – liksom andra 
olösta frågor med grannländerna – skulle kunna undergräva såväl landets och regionens 
stabilitet som utvidgningspolitiken trovärdighet, och uppmanar därför samtliga berörda 
parter att visa den goda vilja och solidaritet samt det ansvar som krävs för att dessa 
återstående spörsmål ska kunna lösas. 

* *
*

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringen och 
parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


