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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien
(2012/2866(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give landet 
status som kandidatland til EU-medlemskab og til formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møder den 15.-16. juni 2006 og den 14.-15. december 2006,

– der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 845 (1993) og 817 (1993) samt til FN’s 
Generalforsamlings resolution 47/225 (1993) og interimsaftalen fra 1995,

– der henviser til Den Internationale Domstols dom vedrørende gennemførelsen af 
interimsaftalen af 13. september 1995,

– der henviser til henstilling 329 (2012) fra Europarådets Kongres for Lokale og Regionale 
Myndigheder vedrørende lokalt demokrati i landet,

– der henviser til Kommissionens statusrapport for 2012 (SWD(2012)0332) og 
Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 "Udvidelsesstrategi og vigtigste 
udfordringer 2012-2013" (COM(2012)0600),

– der henviser til sine tidligere beslutninger,

– der henviser til det blandede parlamentariske udvalgs 10. møde den 7. juni 2012,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 13. december 2012,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Generelle overvejelser

1. gentager sin opfordring til Rådet om hurtigst muligt at fastsætte en startdato for 
tiltrædelsesforhandlinger;

2. mener, at det er et reelt skridt i den rigtige retning, at Det Europæiske Råds konklusioner 
enstemmigt godkendte en tidsbestemt beslutning senest i juni 2013 på grundlag af endnu 
en rapport fra Kommissionen; lykønsker kommissæren med ansvar for udvidelse med 
hans initiativer og opfordrer ham til at medtage en vurdering af omkostningerne ved ikke 
at udvide i den rapport, han skal udarbejde; tilråder, at den diplomatiske udveksling af 
synspunkter, der har fundet sted mellem Athen, Sofia og Skopje, fortsættes og opfordrer 
alle parter til at udvise reel vilje til "gode naboskabsrelationer" baseret på gensidig respekt 
og venskab; opfordrer det irske formandskab til at udøve intensivt diplomati for at nå frem 
til en tilfredsstillende løsning;

3. er helt overbevist om, at indledningen af forhandlinger i sig selv kan ændre spillets gang 
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og fremme reformer og gode naboskabsforbindelser yderligere;

4. mener, at dialogen på højt plan om tiltrædelse har været et vigtigt redskab til at få brudt 
det eksisterende dødvande; glæder sig over de fremskridt, der helt eller delvis er gjort 
inden for over 75 % af de udpegede politikområder; understreger, at dialogen på højt plan 
om tiltrædelse ikke er en erstatning for forhandlinger;

5. udtrykker bekymring over den sensibilitet i de interetniske relationer, som er opstået i 
årets løb; mener, at en styrket politisk dialog er afgørende for at gøre fortsatte fremskridt 
mod et fredeligt multietnisk samfund;

6. ser med tilfredshed på regeringens rapport om implementering af Ohridrammeaftalen 
(OFA); tilskynder regeringen til hurtigt at gå videre med næste fase af gennemgangen; 

7. ser med tilfredshed på decentraliseringsprogrammet for 2011-14 og opfordrer til en 
fuldstændig gennemførelse af loven om regional udvikling; opfordrer regeringen til at 
fortsætte den budgetmæssige decentralisering med et mellemfristet mål om, at 9 % af 
BNP skal bruges af lokale og regionale myndigheder; roser det arbejde, UNDP har gjort i 
samarbejde med regeringen for at opbygge lokaladministrationens kapacitet;

8. glæder sig over regeringens multietniske uddannelsesprojekt og opfordrer alle skoler til at 
følge eksemplet fra Kumanova, hvor man forsøger at bringe adskilt uddannelse for 
forskellige etniske befolkningsgrupper til ophør;

Navneproblematikken

9. beklager fortsat, at navnetvisten har været en hindring for landets vej mod EU-
medlemskab; er enigt med Det Europæiske Råd i, at navneproblematikken må bringes til 
en endelig løsning uden yderligere forsinkelser fra nogen af parternes side;

10. gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet om at påbegynde udviklingen af en 
generelt anvendelig mæglingsmekanisme, som er i overensstemmelse med EU-traktaterne, 
med det formål at løse bilaterale problemer mellem udvidelseslande og medlemsstater;

11. bifalder brugen af termen "makedonsk" i statusrapporten for 2012, da dette er normen i 
FN, samtidig med at de forskellige sprog, identiteter og kulturer i landet respekteres;

Politiske kriterier

12. er enig i Kommissionens vurdering om, at landet fortsat opfylder de politiske kriterier;

13. opfordrer til, at Parlamentets tilsynsrolle over for regeringen styrkes i lighed med 
valgloven og til, at gennemsigtigheden i finansieringen af politiske partier øges med 
henblik på at gennemføre OSCE/ODIHR's henstillinger fuldt ud;

14. ser med tilfredshed på forvaltningsloven; opfordrer til en yderligere indsats for at sikre 
gennemsigtighed, upartiskhed og professionalisme i den offentlige forvaltning og sikre 
meritbaseret rekruttering;

15. opfordrer til en yderligere indsats for at sikre domstolenes uafhængighed og upartiskhed i 
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praksis; finder det vigtigt, at der fastsættes klare betingelser for afskedigelse af dommere 
for at udelukke, at domstolenes uafhængighed bringes i fare; glæder sig over 
fremskridtene med hensyn til at nedbringe det generelle efterslæb af retssager ved 
Højesteret og Forvaltningsdomstolen; opfordrer indtrængende til en gradvis 
rationalisering af domstolsnetværket;

16. ser med tilfredshed på styrkelsen af de retlige rammer for korruptionsbekæmpelse, men er 
bekymret over, at korruptionen fortsat er meget udbredt; opfordrer indtrængende til en
indsats for at få etableret en resultatliste for domsfældelser i sager på højt plan; ser med 
tilfredshed på det OSCE-støttede program mod korruption, "PrijaviKorupcija.org"-
projektet, som giver mulighed for at indberette korruption pr. sms, og erklæringen fra ti 
borgmestre om nul-tolerance over for korruption i deres kommuner;

17. glæder sig over afkriminaliseringen af bagvaskelse og den mere dybtgående dialog 
mellem regeringen og journalister om spørgsmål vedrørende ytringsfrihed; giver dog 
udtryk for bekymring over, at landet er gået 26 pladser ned i Journalister Uden Grænsers 
frihedsindeks, og opfordrer til en yderligere indsats for at styrke de faglige standarder 
inden for journalistikken, fremme mediepluralisme, public service-stationens 
uafhængighed og gennemsigtighed i ejerskabet af medierne; støtter de aktivister på de 
sociale medier, som har lobbyet imod censur på internettet;

18. glæder sig over den nye lov om lige muligheder, strategien for kønsbaseret 
budgetlægning, tildelingen af midler til handlingsplanen for inklusion af romaer samt 
projektet, der skal hjælpe romaer med at lovliggøre deres hjem; glæder sig over åbningen 
af det nye støttekontor for LBBTI-samfundet, men giver udtryk for bekymring over 
hærværket mod det; opfordrer ministre og embedsmænd til offentligt at fordømme 
diskrimination mod lesbiske, bøsser, bi-, trans- og interseksuelle og forpligte sig til ikke at 
forskelsbehandle på grundlag af alle de i traktaten nævnte grunde; mener, at roma-
spørgsmålet ikke må benyttes som en undskyldning for at stille spørgsmålstegn ved 
visumfri rejse fra landet til EU;

19. er stadig bekymret over den lave deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet, men glæder 
sig over det høje antal kvindelige parlamentarikere sammenlignet med nogle EU-stater; 
opfordrer myndighederne til at styrke børnepasningsfaciliteter for børn med handicap, 
gadebørn, børn, der tager stoffer, og børn, som er ofre for vold i hjemmet, seksuelt 
misbrug eller menneskehandel;

20. glæder sig over de fremskridt, kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling har 
gjort; opfordrer til, at den bemandes helt, og mener, at den omstændighed, at den er blevet 
anerkendt af Det Europæiske Netværk af Ligestillingsorganer, er et eksempel, som kan 
anspore andre agenturer og organisationer til at integrere sig i relevante europæiske 
netværk;

Civilsamfundet

21. mener, at det er afgørende for at fremme den demokratiske proces i landet, at der udvikles 
en politisk kultur, i hvilken der er respekt for en mangfoldighed af holdninger fra et 
uafhængigt civilsamfund; opfordrer civilsamfundsorganisationerne (CSO'erne) til at værne 
om deres egen uafhængighed og optrappe fælles projekter til gensidig gavn med CSO'er 
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fra nabolandene og mere generelt fra hele EU;

22. glæder sig over den høring, der blev gennemført med CSO'er i forbindelse med ændringen 
af lovene om retshjælp og om fonde; opfordrer til fuldstændig og rettidig høring af 
civilsamfundet i forbindelse med alle relevante politikinitiativer og inddragelse af 
civilsamfundsobservatører, som er udpeget på gennemsigtig vis, i alle relevante 
regeringsarbejdsgrupper;

23. mener, at den parlamentariske undersøgelse vedrørende instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) viser, at regeringen er nødt til at engagere sig i målsætningen 
om "partnerskab" med civilsamfundet og oprette en national fond, der kan yde 
samfinansiering, som gør det muligt for CSO'er at deltage fuldt ud i EU-relaterede 
programmer; opfordrer til, at CSO'er inddrages fuldt ud i programmeringsbeslutningerne 
for det næste IPA, og til, at de tildeles mindst 15 % af dets midler;

Økonomiske spørgsmål

24. roser landet for at bevare den økonomiske stabilitet; bemærker imidlertid de negative 
virkninger af den globale økonomiske recession på udefra kommende investeringer i 
landet;

25. bemærker med bekymring, at arbejdsløsheden fortsat er meget høj, og at 
ungdomsarbejdsløsheden er en af de højeste på verdensplan; ser med tilfredshed på den 
handlingsplan for ungdomsarbejdsløshed, der er udarbejdet i fællesskab med ILO's 
program om anstændigt arbejde; opfordrer regeringen til at bygge på det fælles kursus, 
som er organiseret af det europæiske LO, for at styrke kapaciteten hos arbejdsmarkedets 
parter til at indgå i en reel social dialog;

Gode naboskabsforbindelser, regionalt og internationalt samarbejde

26. ser med tilfredshed på, at landet i øjeblikket har formandskabet for den sydøsteuropæiske 
samarbejdsproces, hvilket bærer vidnesbyrd om dets engagement i en stærk europæisk 
dagsorden, gode naboskabsforbindelser og inklusivitet; bekræfter på ny, at det er vigtigt 
for EU at tilstræbe, at alle lande i regionen uden undtagelse bliver medlemmer; mener, at 
en forandring i tankegangen fra "Vestbalkan" til "Sydøsteuropa" kunne bidrage til disse 
bestræbelser;

27. glæder sig over landets deltagelse i EUFOR-missionen Althea og over aftalen om landets 
deltagelse i FSFP-krisestyringsoperationer; anmoder landet om at bringe sig på linje med 
EU's holdning til Den Internationale Strafferet;

°
°      °

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og landets regeringer og parlamenter.


