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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για 
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
(2012/2866(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, 
να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώς 
υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Ιουνίου 2006 και στις 
14 και 15 Δεκεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αριθ. 845 (1993) και 817 
(1993), καθώς και το ψήφισμα αριθ. 47/225 (1993) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και 
την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας, της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

– έχοντας υπόψη τη Σύσταση αριθ. 329/2012 του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τη δημοκρατία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση στη χώρα,

– έχοντας υπόψη την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής του 2012 (SWD(2012)0332) και την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Η στρατηγική της 
διεύρυνσης και τα κυριότερα προβλήματά της στην περίοδο 2012-2013» 
(COM(2012)0600),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

– έχοντας υπόψη τη 10η συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στις 7 
Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα από 13 Δεκεμβρίου 2012 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Γενικές παρατηρήσεις

1. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία για την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

2.  πιστεύει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που εγκρίθηκαν ομόφωνα 
και θέτουν ως χρονικό όριο για τη λήψη μιας απόφασης τον Ιούνιο του 2013, στη βάση 
μιας νέας έκθεσης της Επιτροπής, συνιστούν ένα πραγματικό βήμα προόδου· συγχαίρει 
τον αρμόδιο για τη διεύρυνση Επίτροπο για τις πρωτοβουλίες του και τον καλεί να 
περιλάβει, στην έκθεση που ετοιμάζει, μια αξιολόγηση του κόστους της μη διεύρυνσης· 
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ενθαρρύνει τη συνέχιση των διπλωματικών συνομιλιών που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, 
στη Σόφια και στα Σκόπια και καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν γνήσια δέσμευση στις 
«σχέσεις καλής γειτονίας», στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της φιλίας· καλεί την 
ιρλανδική Προεδρία να προβεί σε εντατικές διπλωματικές ενέργειες με στόχο την 
επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος·

3. είναι πεπεισμένο ότι η ίδια η έναρξη διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
σημείο καμπής και να ενθαρρύνει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση των 
σχέσεων με τις γειτονικές χώρες·

4. πιστεύει ότι ο Ενταξιακός Διάλογος Υψηλού Επιπέδου (ΕΔΥΕ) λειτούργησε ως 
σημαντικό μέσο για την αποσυμφόρηση των συνομιλιών· εκφράζει ικανοποίηση για την 
πλήρη ή μερική πρόοδο που σημειώθηκε σε περισσότερο από το 75% των πεδίων 
πολιτικής που επισημάνθηκαν· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΔΥΕ δεν αποτελεί υποκατάστατο 
των διαπραγματεύσεων·

5. εκφράζει την ανησυχία του για τις διεθνοτικές διαφορές που προέκυψαν στη διάρκεια του 
έτους· πιστεύει ότι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου έχει καίρια σημασία για τη 
συνέχιση της προόδου προς μια ειρηνική πολυεθνική κοινωνία·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση της κυβέρνησης όσον αφορά την υλοποίηση της 
Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα 
στο επόμενο στάδιο της επισκόπησης· 

7. εκφράζει ικανοποίηση για το πρόγραμμα αποκέντρωσης 2011-2014 και ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή του νόμου για την περιφερειακή ανάπτυξη· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τη φορολογική αποκέντρωση με μεσοπρόθεσμο στόχο το 9% του ΑΕγχΠ να 
δαπανάται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· επιδοκιμάζει το έργο του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNDP), που εργάζεται από κοινού με την 
κυβέρνηση, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης·

8. επιδοκιμάζει το σχέδιο πολυεθνικής εκπαίδευσης που παρουσίασε η κυβέρνηση και καλεί 
όλα τα σχολεία να ακολουθήσουν το παράδειγμα εκείνων του Κουμάνοβο, που 
επιδιώκουν να θέσουν τέρμα στη χωριστή εκπαίδευση των διαφόρων εθνικών 
κοινοτήτων·

Το ζήτημα του ονόματος

9. εκφράζει και πάλι τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαφορά για το όνομα στέκεται 
εμπόδιο στην πορεία της χώρας προς την ένταξη στην ΕΕ· συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ότι το ζήτημα του ονόματος πρέπει να διευθετηθεί οριστικά χωρίς 
καθυστερήσεις από καμία πλευρά·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν την 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, ενός γενικής εφαρμογής μηχανισμού 
διαιτησίας, ο οποίος θα αποβλέπει στην επίλυση διμερών ζητημάτων μεταξύ υποψηφίων 
προς ένταξη χωρών και κρατών μελών·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση του όρου «μακεδονικός» στην έκθεση 
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προόδου του 2012, όπως είναι ο κανόνας και στον ΟΗΕ, με ταυτόχρονο σεβασμό των 
διαφορετικών γλωσσών, ταυτοτήτων και πολιτισμών εντός της χώρας·

Πολιτικά κριτήρια

12. συμμερίζεται την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η χώρα συνεχίζει να πληροί τα πολιτικά 
κριτήρια·

13. ζητεί την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Κοινοβουλίου απέναντι στην κυβέρνηση, 
καθώς και την ενίσχυση του Εκλογικού Κώδικα και τη βελτίωση της διαφάνειας όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι 
συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΑΣΕ·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νέο νόμο για τη δημόσια διοίκηση· ζητεί να 
καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η αμεροληψία 
και ο επαγγελματισμός στη δημόσια διοίκηση, καθώς και η πραγματοποίηση των 
προσλήψεων στη βάση των προσόντων των υποψηφίων·

15. ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί στην πράξη η 
ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού συστήματος· θεωρεί σημαντικό να 
προσδιοριστούν σαφείς προϋποθέσεις για την απόλυση δικαστών, ώστε να εξαλειφθούν οι 
κίνδυνοι που απειλούν την δικαστική ανεξαρτησία· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο 
στη μείωση του όγκου των καθυστερούμενων υποθέσεων στα δικαστήρια, αλλά ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και 
το Διοικητικό Δικαστήριο· ζητεί επίσης να εξορθολογιστεί σταδιακά το δίκτυο των 
δικαστηρίων·

16. εκφράζει ικανοποίηση για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αλλά και την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διαφθορά συνεχίζει να είναι 
εκτεταμένη· ζητεί να συνεχίσουν να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να παρουσιαστούν 
αποτελέσματα όσον αφορά την καταδίκη ενεχομένων σε υψηλού επιπέδου υποθέσεις 
διαφθοράς· επιδοκιμάζει το υποστηριζόμενο από τον ΟΑΣΕ πρόγραμμα κατά της 
διαφθοράς, το σχέδιο PrijaviKorupcija.org, που κάνει δυνατή την καταγγελία 
περιπτώσεων διαφθοράς μέσω μηνυμάτων SMS, καθώς και τη δήλωση δέκα δημάρχων 
για μηδενική ανοχή της διαφθοράς στους Δήμους τους·

17. επιδοκιμάζει την αποποινικοποίηση της δυσφήμησης και την εμβάθυνση του διαλόγου 
μεταξύ της κυβέρνησης και των δημοσιογράφων σε θέματα που σχετίζονται με την 
ελευθερία έκφρασης· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το γεγονός ότι η χώρα 
υποχώρησε κατά 26 θέσεις στην κατάταξη των «Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα» όσον 
αφορά την ελευθερία του Τύπου και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για 
την ενίσχυση των επαγγελματικών προτύπων στη δημοσιογραφία, την προώθηση της 
πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης, την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και 
τη διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης· 
υποστηρίζει τους ακτιβιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που άσκησαν πιέσεις κατά 
της λογοκρισίας στο Διαδίκτυο·

18. εκφράζει ικανοποίηση για τον νέο νόμο για την ισότητα ευκαιριών, για τη στρατηγική της 
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κατανομής κονδυλίων του προϋπολογισμού με κριτήριο το φύλο, για τη χρηματοδότηση 
που διατέθηκε στο σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, καθώς και για το 
σχέδιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τους Ρομά να νομιμοποιήσουν τις κατοικίες τους· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη λειτουργία του νέου Γραφείου Υποστήριξης της κοινότητας 
των ΛΟΑΔ, αλλά και ανησυχία μετά την εις βάρος του πράξη βανδαλισμού· καλεί τους 
υπουργούς και τους αξιωματούχους να καταδικάσουν δημόσια τις διακρίσεις εναντίον 
των ΛΟΑΔ και να δεσμευθούν για την εξάλειψη των διακρίσεων για όλους τους λόγους 
που αναφέρει η Συνθήκη· πιστεύει ότι το ζήτημα των Ρομά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως δικαιολογία για την παρεμπόδιση της δυνατότητας ταξιδιού χωρίς θεώρηση από τη 
χώρα αυτή προς την ΕΕ·

19. παρότι εκφράζει ικανοποίηση για τον μεγάλο αριθμό γυναικών βουλευτών, σε σύγκριση 
με ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, συνεχίζει να ανησυχεί για τη χαμηλή συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν τις υπηρεσίες προστασίας 
των παιδιών με αναπηρίες, των παιδιών του δρόμου, των παιδιών που είναι χρήστες 
ναρκωτικών ουσιών και εκείνων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής 
κακοποίησης ή εμπορίας·

20. επιδοκιμάζει την πρόοδο που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την Προστασία από τις 
Διακρίσεις· ζητεί την πλήρη στελέχωσή της και πιστεύει ότι η αποδοχή της από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την Ισότητα προσφέρει ένα παράδειγμα και σε άλλες 
υπηρεσίες και οργανισμούς ώστε να ενσωματωθούν στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα·

Κοινωνία των πολιτών

21. πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας πολιτικής κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από σεβασμό
των διαφορετικών απόψεων μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών έχει καίρια 
σημασία για την περαιτέρω πρόοδο της δημοκρατίας στη χώρα· καλεί τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους και να 
εντατικοποιήσουν την υλοποίηση κοινών σχεδίων για αμοιβαίο όφελος με ΟΚΠ από 
γειτονικές χώρες και γενικότερα από ολόκληρη την ΕΕ·

22. εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με ΟΚΠ σε σχέση με 
τις αλλαγές στη νομοθεσία για τη νομική βοήθεια και για τα ιδρύματα· ζητεί πλήρη και 
έγκαιρη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες 
πολιτικής, καθώς και την συμμετοχή επιλεγμένων με διαφάνεια μελών της κοινωνίας των 
πολιτών ως παρατηρητών σε όλες τις σημαντικές κυβερνητικές ομάδες εργασίας·

23. πιστεύει ότι η κοινοβουλευτική εξέταση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) 
δείχνει την ανάγκη να δεσμευθεί η κυβέρνηση στον στόχο της «εταιρικής σχέσης» με την 
κοινωνία των πολιτών και να θεσπιστεί ένα εθνικό ταμείο που θα προσφέρει 
συγχρηματοδότηση ώστε να μπορούν οι ΟΚΠ να συμμετέχουν πλήρως σε σχετιζόμενα με 
την ΕΕ προγράμματα· ζητεί να συμμετέχουν πλήρως οι ΟΚΠ στις αποφάσεις 
προγραμματισμού για τον επόμενο ΜΠΒ και να διατεθεί γι' αυτές τουλάχιστον το 15% 
των πόρων του·

Οικονομικά θέματα

24. συγχαίρει τη χώρα για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητάς της· σημειώνει, 
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ωστόσο, τις αρνητικές συνέπειες που έχει η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση στην 
εισροή επενδύσεων στη χώρα·

25. σημειώνει με ανησυχία ότι η ανεργία συνεχίζει να είναι πολύ υψηλή και η ανεργία των 
νέων μία από τις υψηλότερες στον κόσμο· εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης 
σχετικά με την απασχόληση των νέων, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα 
αξιοπρεπούς απασχόλησης του ΔΟΕ· καλεί την κυβέρνηση να εκμεταλλευθεί την πείρα 
από το κοινό πρόγραμμα κατάρτισης που οργανώθηκε από το Συνέδριο Ευρωπαϊκών 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων όσον αφορά τη διεξαγωγή αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου·

Σχέσεις καλής γειτονίας, περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

26. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα προεδρεύει αυτήν την περίοδο στη 
Διαδικασία Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή 
της σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή ατζέντα, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη θετική 
διάθεση προς όλους· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να επιδιώξει την 
προσχώρηση όλων ανεξαιρέτως των χωρών της περιοχής· πιστεύει ότι μια αλλαγή στη 
νοοτροπία, από τα «Δυτικά Βαλκάνια» προς τη «Νοτιοανατολική Ευρώπη» θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτήν·

27. εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή της χώρας στην αποστολή EUFOR ALTHEA 
και για τη συμφωνία της χώρας να λαμβάνει μέρος σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 
της ΚΠΑΑ καλεί τη χώρα να συντονίσει τη στάση της με εκείνην της ΕΕ όσον αφορά το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

°
°      °

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας.


