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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша 
югославска република Македония през 2012 г.
(2012/2866(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. да даде 
статут на страна – кандидатка за членство в ЕС, и заключенията на 
председателството, публикувани след заседанията на Европейския съвет, проведени 
на 15 и 16 юни 2006 г. и на 14 и 15 декември 2006 г.,

– като взе предвид Резолюции 845 (1993 г.) и 817 (1993 г.) на Съвета за сигурност на 
ООН, както и Резолюция 47/225 (1993 г.) на Общото събрание на ООН и 
Временното споразумение от 1995 г.,

– като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на 
Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

– като взе предвид Препоръка 329 (2012 г.) на Конгреса на местните и регионалните 
власти на Съвета на Европа по въпросите на местната демокрация в страната,

– като взе предвид доклада на Комисията за напредъка през 2012 г. (SWD(2012)0332) 
и съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „Стратегия за 
разширяване и основни предизвикателства през периода 2012-2013 г.“ 
(COM(2012)0600),

– като взе предвид своите предишни резолюции,

– като взе предвид 10-ото заседание на съвместния парламентарен комитет от 7 юни 
2012 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 13 декември 2012 г.,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

Общи положения

1. Отново отправя призива си към Съвета да определи без допълнително забавяне дата 
за начало на преговорите за присъединяване;

2. счита за истинска стъпка напред заключенията на Европейския съвет, които 
единодушно подкрепиха вземането на ограничено във времето решение до юни 
2013 г. въз основа на последващ доклад на Комисията; поздравява члена на 
Комисията, отговарящ за разширяването, за неговите инициативи и го призовава да 
включи оценка на разходите, произтичащи от неразширяването в доклада, който 
подготвя; насърчава продължаващия дипломатически обмен, които протича между 
Атина, София и Скопие и призовава всички страни да демонстрират истински 
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ангажимент за „отношения в духа на добросъседството“ въз основа на взаимно 
уважение и приятелство; призовава ирландското председателство да провежда по-
интензивни дипломатически усилия, за да постигне задоволителен изход;

3. изразява убеденост, че началото на преговорите може само по себе си да промени 
положението в посока по-нататъшно насърчаване на реформите и благоприятни 
отношения със съседните държави;

4. счита, че Диалогът на високо равнище по въпросите на присъединяването беше 
важен инструмент за преодоляване на настоящото проблемно положение; 
приветства пълния или частичен напредък, направен в 75% от определените области 
на политиката; подчертава, че Диалогът на високо равнище по въпросите на 
присъединяването не е заместител на преговорите;

5. изразява загриженост относно чувствителни въпроси в междуетническите 
отношения, който възникнаха през годината; счита, че засиленият политически 
диалог е същностен за продължаването на напредъка към постигането на мирно 
мултиетническо общество;

6. приветства доклада на правителството относно прилагането на Рамковото 
споразумение от Охрид; насърчава правителството бързо да премине към следващия 
етап на прегледа; 

7. приветства програмата за децентрализация за 2011 - 2014 г. и призовава за цялостно 
прилагане на закона за регионалното развитие; насърчава правителството да 
продължи фискалната децентрализация със средносрочна цел 9% от БВП да се 
изразходва от местните и регионалните органи; поздравява работата на Програмата 
на ООН за развитие (ПРООН), която действа в партньорство с правителството за 
изграждане на капацитет на местната администрация;

8. приветства мултиетническия образователен проект на правителството и призовава 
всички училища да следват примера на тези в Куманово, които се стремят да сложат 
край на разделното образование на различните етнически общности;

Въпросът за името

9. продължава да изразява съжаление, че спорът за името блокира пътя на страната 
към членство в ЕС; изразява съгласие с Европейския съвет, че въпросът за името 
следва да бъде окончателно разрешен без забавяне от нито една страна;

10. отново отправя призива си към Комисията и Съвета да започнат да разработват в 
съответствие с Договорите за ЕС общоприложим арбитражен механизъм, целящ 
разрешаването на двустранни въпроси между държави, участващи в процеса на 
разширяване, и държави членки;

11. приветства използването на термина „Македония“ в доклада за напредъка за 2012 г., 
както е нормата в ООН, като същевременно се зачитат различните езици, 
идентичности и култури в страната;
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Политически критерии

12. споделя оценката на Комисията, че страната продължава да изпълнява 
политическите критерии;

13. призовава за укрепване на ролята на Парламента като орган, осъществяващ контрол 
по отношение на правителството и за укрепване на избирателния кодекс и 
увеличаване на прозрачността на финансирането на политическите партии с цел да 
се прилагат изцяло препоръките на ОССЕ/СДИПЧ;

14. приветства новия закон за администрацията; призовава за допълнителни усилия за 
гарантиране на прозрачност, безпристрастност и професионализъм на публичната 
администрация и за осигуряване на набиране на персонал въз основа на качества;

15. призовава за допълнителни усилия за гарантиране на практика на независимостта и 
безпристрастността на съдебните органи; счита за важно да се определят ясни 
изисквания за отстраняването на съдии, за да се премахнат рисковете за 
независимостта на съдебната система; приветства напредъка в намаляването на 
цялостния обем на висящите съдебни дела, но настоятелно призовава за мерки, 
които да преодолеят натрупването на висящи дела във Върховния съд и в 
Административния съд; настоятелно призовава за поетапно рационализиране на 
системата на съдилищата;

16. приветства укрепването на правната рамка за борба с корупцията, но изразява 
загриженост, че корупцията продължава да е широко разпространена; настоятелно 
призовава да продължат усилията за постигането на резултати, така че да се стигне 
до присъди по делата за корупция на високо равнище; приветства програмата за 
борба с корупцията, подкрепена от ОССЕ, проекта PrijaviKorupcija.org, който 
позволява случаи на корупция да се съобщават чрез SMS съобщения, и 
декларацията на десет кмета за нулева толерантност към корупцията в техните 
общини; 

17. приветства декриминализацията на клеветата и задълбочаването на диалога между 
правителството и журналистите по въпроси, свързани със свободата на изразяване 
на мнение; обаче, изразява загриженост, че страната е спаднала с 26 места в индекса 
за свободата на „Репортери без граници“ и призовава за по-нататъшни усилия към 
укрепването на професионалните стандарти в журналистиката, насърчаване на 
плурализма на медиите, независимостта на публичния радио- и телевизионен 
разпространител и прозрачността на собствеността над медиите; подкрепя 
активистите на социалните медии, които лобират срещу цензурата в интернет;

18. приветства новия закон за равните възможности, стратегията за бюджетиране, 
съобразено с пола, средствата, отпуснати за плана за действие за ромското 
приобщаване и проекта за оказване на помощ на ромите да узаконят своите домове; 
приветства отварянето на новото Бюро за подкрепа на общността на ЛГБТИ, но 
изразява загриженост от вандалския акт срещу него; призовава министри и 
длъжностни лица публично да осъдят дискриминацията срещу хора от общността на 
ЛГБТИ и да се ангажират с борбата срещу дискриминацията на каквато и да е 
основа, както е посочено в Договора; счита, че ромският въпрос не трябва да бъде 
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използван като извинение за поставяне под въпрос на безвизовото пътуване от 
страната към ЕС;

19. като приветства високия брой на жени в парламента в сравнение с някои държави 
членки на ЕС, продължава да изразява загриженост относно слабото участие на 
жените на пазара на труда; призовава органите да укрепят услугите за гледане на 
деца с увреждания, бездомни деца, децата, употребяващи наркотици и деца жертви 
на домашно насилие, сексуална злоупотреба или трафик;

20. приветства напредъка, направен от Комисията за защита срещу дискриминацията; 
призовава тя да разполага с необходимия персонал и счита, че нейното приемане в 
Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството дава 
пример на другите агенции и организации в посока интегриране в съответните 
европейски мрежи;

Гражданско общество

21. счита, че развитието на политическа култура, в която се зачита плурализма на 
гледни точки от независимо гражданско общество е същностно за по-нататъшния 
демократичен напредък в страната; призовава организациите на гражданското 
общество да пазят своята независимост и да засилят съвместните проекти от 
взаимна полза с организации на гражданското общество от съседни държави и като 
цяло от целия ЕС;

22. приветства консултацията, проведена с организации на гражданското общество във 
връзка с промените на законите за правната помощ и за фондациите; призовава за 
пълноценни и навременни консултации с гражданското общество по всички 
релевантни политически инициативи и за включването на прозрачно избрани 
членове в наблюдателя на гражданското общество във всички релевантни 
правителствени работни групи;

23. счита, че парламентарното проучване на Инструмента за предприсъединителна 
помощ (ИПП) показва необходимост правителството да се ангажира с целта за 
партньорство с гражданското общество и да установи национален фонд за 
осигуряване на съфинансиране, за да се даде възможност на организациите на 
гражданското общество изцяло да участват в програми, свързани с ЕС; призовава 
организациите на гражданското общество да участват пълноценно в програмни 
решения за следващия ИПП и минимум 15% от тези средства да им бъдат 
предоставени;

Икономически въпроси

24. поздравява страната за поддържането на макроикономическа стабилност; отбелязва, 
обаче, отрицателните последствия от световната икономическа криза върху притока 
на инвестиции към страната;

25. отбелязва със загриженост, че безработицата продължава да бъде много висока като 
младежката безработица е една от най-високите в света; приветства плана за 
действие за младежка заетост, разработен съвместно с програмата на МОТ за 
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достоен труд; призовава правителството да надгражда на базата на съвместното 
обучение, организирано от Европейския конгрес на синдикатите, за да повиши 
капацитета на социалните партньори да участват в ефективен социален диалог;

Добросъседски отношения, регионално и международно сътрудничество

26. приветства факта, че понастоящем страната председателства Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа, като демонстрира ангажимента си към 
сериозен европейски дневен ред, добросъседство и приобщаване; потвърждава 
отново, че за ЕС е важно да се стреми към присъединяването на всички страни от 
региона без изключение; счита, че промяна в начина на мислене в посока от 
Западни Балкани към Югоизточна Европа би могло да подпомогне това усилие;

27. приветства участието на страната в мисията на EUFOR „ALTHEA“ и 
споразумението със страната да вземе участие в действията за управление на кризи 
на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); приканва страната да 
съгласува позицията си с тази на ЕС по отношение на Международния наказателен 
съд;

°
°      °

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството 
и парламента на страната.


