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Usnesení Evropského parlamentu ke zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie za rok 2012
(2012/2866 (RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 
kandidátské země pro členství v EU a na závěry předsednictví přijaté po zasedáních 
Evropské rady konaných ve dnech 15.–16. června 2006 a 14.–15. prosince 2006,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), na rezoluci 
Valného shromáždění OSN č. 47/225 (1993) a na prozatímní dohodu z roku 1995,

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora o uplatňování prozatímní dohody 
ze dne 13. září 1995,

– s ohledem na doporučení kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy 
týkající se místní demokracie v zemi č. 329 z roku 2012,

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku za rok 2012 (SWD(2012)0332) a na sdělení 
Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 
2012–2013“ (COM(2011)0600),

– s ohledem na svá předchozí usnesení,

– s ohledem na 10. schůzi Smíšeného parlamentního výboru ze dne 7. června 2012,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 13. prosince 2012,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

Obecné informace

1. opětovně vyzývá Radu, aby bezodkladně stanovila datum zahájení přístupových jednání;

2. domnívá se, že závěry Evropské rady, které by byly jednoznačně podpořeny časově 
omezeným rozhodnutím do července 2013 založeným na další zprávě Komise, jsou 
skutečným krokem vpřed; blahopřeje komisaři odpovědnému za rozšiřování EU k jeho 
iniciativám a vyzývá ho k tomu, aby do zprávy, jež vypracovává, začlenil odhad nákladů 
na případ, kdyby se Unie nerozšířila; vybízí k pokračujícím diplomatickým výměnám, 
které se konaly mezi Aténami, Sofií a Skopje, a vyzývá všechny strany, aby prokázaly 
skutečnou snahu o dosažení „dobrých sousedských vztahů“ založených na vzájemném 
respektu a přátelství; vyzývá irské předsednictví, aby vedlo intenzivní diplomatické 
rozhovory k dosažení uspokojivého výsledku;

3. je naprosto přesvědčen, že samotné zahájení jednání o přistoupení by mohlo fungovat jako 
„impulz pro změnu“, který by podpořil reformy a přátelské vztahy se sousedními zeměmi;
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4. domnívá se, že dialog na vysoké úrovni ve věci přistoupení je důležitým nástrojem 
k překonání stávající patové situace; vítá celkový nebo částečný pokrok, kterého bylo 
dosaženo ve více než 75 % stanovených politických oblastí; zdůrazňuje, že uvedený 
dialog nemůže sloužit jako náhrada jednání;

5. vyjadřuje znepokojení nad přecitlivělostí ve vztazích mezi jednotlivými etniky, k níž 
došlo v průběhu války; domnívá se, že prohloubený politický dialog je velmi důležitý 
z hlediska pokračování procesu směrem k vybudování mírumilovné mnohonárodnostní 
společnosti;

6. vítá zprávu vlády o uplatňování Rámcové dohody z Ochridu; vybízí vládu, aby 
se urychleně přesunula do další fáze hodnocení; 

7. vítá decentralizační program na období 2011–2014 a vyzývá k řádnému uplatňování 
Zákona o regionálním rozvoji; doporučuje vládě, aby pokračovala ve fiskální 
decentralizaci, jejímž střednědobým cílem by bylo, aby místní a regionální orgány 
vynakládaly 9 % HDP; vyzdvihuje práci rozvojového programu OSN, který ve spolupráci 
s vládou rozšiřuje možnosti místní samosprávy; 

8. vítá mnohonárodnostní vzdělávací program vlády a vyzývá všechny školy, aby si vzaly 
příklad z osob v Kumanovu, kteří se snaží ukončit oddělené vzdělávání různých 
národnostních skupin;

Problematika názvu

9. i nadále lituje toho, že spor ohledně názvu této země představuje překážku na její cestě 
k dosažení členství v EU; souhlasí s Evropskou radou, že otázku názvu je nutné 
s definitivní platností uzavřít, aniž by tuto záležitost obě strany dále protahovaly;

10. opětovně vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu se smlouvami EU zahájily vývoj obecně 
použitelného mechanizmu řešení sporů, který by se zaměřoval na řešení bilaterálních 
otázek mezi zeměmi ucházejícími se o vstup do EU a členskými státy;

11. vítá používání pojmu „Makedonie“ ve zprávě o pokroku za rok 2012, což je normou 
v OSN, a zároveň respektuje různé jazyky a různou identitu a kulturu v rámci země;

Politická kritéria

12. sdílí názor Komise, že tato země i nadále splňuje politická kritéria;

13. vyzývá k posílení dozorčí úlohy Parlamentu vůči vládě, ke zpřísnění volebního zákona 
a ke zvýšení transparentnosti financování politických stran s cílem uplatnit veškerá 
doporučení OBSE/ODIHR;

14. vítá nový správní zákon; vyzývá k další snaze, která by zajistila transparentnost, 
nestrannost a profesionalitu veřejné správy a také nábor pracovníků na základě jejich 
zásluh;

15. vyzývá k dalšímu úsilí, které by v praxi zajistilo nezávislost a nestrannost justice; 
domnívá se, že je důležité stanovit jasné požadavky na odvolávání soudců, aby došlo 



PE502.067v01-00 4/5 RE\922385CS.doc

CS

k eliminaci rizik ohrožujících nezávislost soudnictví; vítá pokrok, kterého bylo dosaženo 
při omezování počtu neukončených soudních případů, naléhavě však vyzývá k tomu, aby 
byla přijata opatření, která by se zabývala nevyřízenými případy na Nejvyšším a správním 
soudu; naléhavě požaduje, aby došlo k postupné racionalizaci sítě soudů;

16. vítá posílení protikorupčního právního rámce, je však znepokojen značným rozšířením 
korupce, které trvá i nadále; vyzývá k další snaze o dosažení uspokojivých výsledků, 
pokud jde o vydávání usvědčujících rozsudků v případech korupce na vysoké úrovni; vítá 
protikorupční program OBSE, projekt PrijaviKorupcija.org, který umožňuje hlásit případy 
úplatkářství pomocí zpráv SMS, a prohlášení deseti starostů o tom, že ve svých obcích 
nebudou korupci v žádném případě tolerovat;

17. vítá, že pomluva už není trestným činem a že došlo k prohloubení dialogu mezi vládou 
a novináři ohledně záležitostí vztahujících se ke svobodě projevu; vyjadřuje však 
znepokojení nad tím, že se Makedonie dostala o 26 míst níže na indexu svobody, který 
vydává organizace „Reportéři bez hranic“, a vyzývá k další snaze o zpřísnění 
profesionálních norem v oblasti žurnalistiky, o propagaci plurality sdělovacích prostředků, 
o zajištění nezávislosti veřejnoprávní vysílací společnosti a transparentnosti ve věci 
vlastnictví sdělovacích prostředků; podporuje aktivisty na sociálních sítích, kteří lobovali 
za zrušení cenzury na internetu;

18. vítá nový Zákon o rovných příležitostech, strategii týkající se přidělování finančních 
prostředků podle pohlaví, financování vyčleněné na akční plán v oblasti začleňování 
Romů do společnosti a projekt, který má Romům pomoci s legalizací svých domovů; vítá 
otevření nového podpůrného úřadu pro společenství lesbických, homosexuálních, 
bisexuálních a transsexuálních osob, je však znepokojen vandalským činem proti tomuto 
úřadu; vyzývá ministry a státní úředníky, aby veřejně odsoudili diskriminaci těchto osob 
a zasadili se o zákaz diskriminace na základě všech důvodů uvedených ve Smlouvě; 
domnívá se, že romskou problematiku nelze používat jako výmluvu ke zpochybnění 
bezvízového styku mezi Makedonií a EU;

19. vítá vysoký počet poslankyň ve srovnání s některými členskými státy EU, je však i nadále 
znepokojen nízkým zapojením žen do pracovního trhu; vyzývá orgány, aby rozšířily 
možnosti zařízení péče o děti s postiženími, děti z ulice, děti užívající drogy a děti, které 
se staly oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání nebo obchodování s lidmi;

20. vítá pokrok, jehož dosáhl Výbor na ochranu proti diskriminaci; vyzývá k jeho řádnému 
personálnímu zajištění a domnívá se, že to, že byl přijat do Evropské sítě subjektů 
zabývajících se problematikou rovnosti, slouží jiným agenturám a organizacím jako 
příklad při začleňování do příslušných evropských sítí;

Občanská společnost

21. domnívá se, že z hlediska dalšího demokratického pokroku v této zemi je velmi důležité 
vypěstovat politickou kulturu, která by respektovala pluralitu názorů v rámci nezávislé 
občanské společnosti; vyzývá organizace občanské společnosti, aby si uchovaly svou 
nezávislost a uspíšily společné projekty s organizacemi občanské společnosti v sousedních 
zemích a obecněji v celé EU, které by jim byly ku vzájemnému prospěchu;
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22. vítá konzultace, které se uskutečnily s organizacemi občanské společnosti v otázce změn 
zákonů o právní pomoci a nadacích; vyzývá k vedení řádných a včasných konzultací 
s občanskou společností ohledně všech příslušných politických iniciativ a k tomu, aby 
byly do všech příslušných vládních pracovních skupin zařazeni transparentně vybraní 
pozorovatelé z řad občanské společnosti;

23. domnívá se, že parlamentní studie týkající se nástroje předvstupní pomoci (IPA) ukázala, 
že je nutné, aby se vláda zasadila o dosažení cíle, kterým je navázání „partnerství“ 
s občanskou společností, a vytvořila národní fond, který by spolufinancoval organizace 
občanské společnosti, aby se mohly neomezeně účastnit programů se vztahem k EU; 
vyzývá organizace občanské společnosti, aby se plně zapojily do rozhodování 
o programech v rámci příštího nástroje předvstupní pomoci a k tomu, aby na tyto 
programy bylo vyčleněno nejméně 15 % jeho finančních prostředků;

Hospodářská témata

24. vyslovuje zemi uznání za udržení makroekonomické stability; poukazuje však 
na negativní dopad globální hospodářské recese na investice plynoucí do Makedonie;

25. se znepokojením konstatuje, že nezaměstnanost je i nadále velmi vysoká, přičemž 
nezaměstnanost mládeže je jedna z nejvyšších na světě; vítá akční plán týkající se 
nezaměstnanosti mládeže, který byl vypracován ve spolupráci s programem „Za důstojnou 
práci“ Mezinárodní organizací práce; vyzývá vládu, aby se při rozšiřování schopností 
sociálních partnerů zapojit se do účinného sociálního dialogu opírala o společná školení, 
která organizuje Evropská konfederace odborových svazů;

Dobré sousedské vztahy, regionální a mezinárodní spolupráce

26. vítá, že země v současné době předsedá evropskému procesu spolupráce v jihovýchodní 
Evropě a zároveň ukazuje své odhodlání zapojit se do plnění výrazného evropského 
programu, usilovat o dobré přátelské vztahy a o začleňování vyloučených osob 
do společnosti; znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU snažila dosáhnout přistoupení 
všech zemí v dané oblasti bez výjimky; domnívá se, že tomuto úsilí může napomoci 
změna myšlení od „Západního Balkánu“ k „jihovýchodní Evropě“;

27. vítá účast Makedonie v misi ALTHEA v rámci EUFOR a dohodu, podle níž se má tato 
země zúčastnit operací při řešení krize v rámci společné evropské bezpečnostní a obranné 
politiky; vyzývá tuto zemi, aby své postoje, pokud jde o Mezinárodní trestní soud, sladila 
s postojem EU;

°
°      °

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a také vládě a parlamentu Makedonie.


