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Euroopa Parlamendi resolutsioon endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta 
eduaruande kohta
(2012/2866(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2005. aasta otsust anda riigile ELi 
kandidaatriigi staatus ning Euroopa Ülemkogu 15.–16. juuni 2006. aasta ja 14.–15. 
detsembri 2006. aasta kohtumiste järel avaldatud eesistujariigi järeldusi,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 845 (1993) ja 817 (1993), samuti 
ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 47/225 (1993) ning 1995. aasta ajutist kokkulepet,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu otsust 13. septembri 1995. aasta ajutise kokkuleppe 
kohaldamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi 
soovitust 329 (2012) kohaliku demokraatia kohta endises Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigis,

– võttes arvesse komisjoni 2012. aasta eduaruannet (SWD(2012)0332) ja komisjoni 10. 
oktoobri 2012. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–
2013” (COM(2012)0600),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

– võttes arvesse parlamentaarse ühiskomisjoni 10. kohtumist 7. juunil 2012,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 13. detsember 2012. aasta kohtumise järeldusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

Üldised seisukohad

1. kordab oma üleskutset nõukogule määrata viivitamata kindlaks endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigiga ühinemisläbirääkimiste alustamise kuupäev;

2. on veendunud, et Euroopa Ülemkogu ühehäälselt heakskiidetud järeldused, kus nõutakse 
komisjoni täiendaval aruandel põhinevat otsuse langetamist 2013. aasta juuniks, on 
sammuks edasi sellel teel; tunnustab laienemisvoliniku algatusi ja teeb talle ettepaneku 
lisada oma aruandesse mittelaienemisest tulenevate kulude hinnang; ergutab jätkuvaid 
diplomaatilisi arvamusvahetusi, mis on toimunud Ateena, Sofia ja Skopje vahel, ning 
kutsub kõiki pooli näitama üles kindlat tahet vastastikusel austusel ja sõprusel 
rajanevateks heanaaberlikeks suheteks; kutsub eesistujariiki Iirimaad üles rakendama 
aktiivset diplomaatiat, et saavutada rahuldav tulemus;

3. on kindlalt veendunud, et läbirääkimiste alustamise fakt iseenesest võib olukorda muuta ja 
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kannustada reformide läbiviimisele ja naabritega suhete parandamisele;

4. on seisukohal, et kõrgetasemeline ühinemisdialoog on olnud tähtis vahend praegusest 
ummikseisust ülesaamiseks; mainib tunnustavalt seda edu, mida täielikult või osaliselt on 
saavutatud rohkem kui 75% kindlaksmääratud poliitikavaldkondadest; rõhutab, et 
kõrgetasemeline ühinemisdialoog ei asenda läbirääkimisi;

5. väljendab muret rahvustevahelistes suhetes viimasel aastal üles kerkinud tundlike teemade 
pärast; on veendunud, et tihedam poliitiline dialoog on ülioluline, et jätkata edasiminekut 
rahumeelse mitmerahvuselise ühiskonna suunas;

6. mainib tunnustavalt valitsuse aruannet Ohridi raamlepingu rakendamise kohta; innustab 
valitsust liikuma kiiresti edasi läbivaatamise järgmisesse etappi; 

7. kiidab heaks detsentraliseerimise programmi aastateks 2011–2014 ning nõuab 
regionaalarengu seaduse täielikku rakendamist; innustab valitsust jätkama fiskaalse 
detsentraliseerimisega, mille keskpikaks eesmärgiks on see, et kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused kulutaksid 9% SKPst; tunnustab tööd, mida teeb ÜRO Arenguprogramm 
koostöös valitsusega, et suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust;

8. kiidab heaks valitsuse algatatud mitmerahvuselise hariduse projekti ning kutsub koole 
järgima nende Kumanova koolide eeskuju, kes püüavad lõppu teha eri etniliste 
kogukondade eraldi koolitamisele;

Nimeküsimus

9. peab endiselt kahetsusväärseks tõsiasja, et nimevaidlus on tõkestanud riigi tee ELi 
liikmesuse suunas; on nõus Euroopa Ülemkoguga, et nimevaidlus tuleb ühegi poole 
venitamiseta otsustavalt lõpule viia;

10. kordab oma üleskutset komisjonile ja nõukogule alustada kooskõlas ELi aluslepingutega 
niisuguse üldiselt kohaldatava vahekohtumehhanismi väljatöötamist, mille eesmärk on 
lahendada kahepoolseid probleeme laienemisprotsessis osalevate riikide ja liikmesriikide 
vahel;

11. väljendab rahulolu sõna „Makedoonia” kasutamise üle 2012. aasta eduaruandes, sest see 
on tavapärane ÜROs, väljendades samal ajal austust riigi eri keelte, identiteetide ja 
kultuuride vastu;

Poliitilised kriteeriumid

12. on päri komisjoni hinnanguga, et riik täidab endiselt poliitilisi kriteeriume;

13. nõuab, et suurendataks parlamendi järelevalvet valitsuse üle, tugevdataks valimisseadust 
ja suurendataks parteide rahastamise läbipaistvust, et täielikult rakendada OSCE/ODIHRi 
soovitused;

14. kiidab heaks uue haldusseaduse; nõuab lisapingutusi, et tagada avaliku halduse 
läbipaistvus, erapooletus ja professionaalsus ning tulemuspõhine töölevõtt;
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15. nõuab lisapingutusi, et tagada ametisolevate kohtunike sõltumatus ja erapooletus; peab 
oluliseks kindlaks määrata selged nõuded kohtunike ametist vabastamiseks, et mitte 
ohustada kohtute sõltumatust; tunnustab edusamme kohtuasjade üldise kuhjumise 
vähendamisel, kuid nõuab meetmeid kohtuasjade kuhjumise vältimiseks ülemkohtus ja 
halduskohtus; nõuab kohtuvõrgu järkjärgulist ratsionaliseerimist;

16. kiidab heaks korruptsioonivastase õigusraamistiku tugevdamise, kuid on mures selle 
pärast, et korruptsioon on endiselt laialt levinud; nõuab pingutuste jätkamist, et saavutada 
tulemusi süüdimõistvate otsuste tegemisel kõrgemal tasemel asetleidvate juhtumite puhul; 
peab kiiduväärseks OSCE toetatavat korruptsioonivastast programmi ja projekti 
PrijaviKorupcija.org, mis võimaldab korruptsioonist teada anda SMSi teel, samuti kümne 
linnapea avaldust, milles kuulutatakse välja nulltolerants korruptsiooni suhtes nende 
omavalitsustes;

17. kiidab heaks laimu dekriminaliseerimise ning valitsuse ja ajakirjanike vahelise sisulisema 
dialoogi sõnavabaduse teemal; peab siiski murettekitavaks asjaolu, et riik on langenud 26 
koha võrra Piirideta Reporterite pressivabaduse indeksis, ning nõuab lisapingutusi, et 
tugevdada ajakirjanduse kutsestandardeid, edendada meedia pluralismi, avalik-õigusliku 
ringhäälingu sõltumatust ja meediakanalite omandisuhete läbipaistvust; toetab 
sotsiaalmeedia aktiviste, kes tegid lobitööd interneti tsenseerimise vastu;

18. mainib tunnustavalt seadust võrdsete võimaluste kohta, strateegiat soopõhiseks 
eelarvestamiseks, vahendite eraldamist romade kaasamist käsitlevale tegevuskavale ja 
projektile, millega aidatakse romadel oma eluasemeid legaliseerida; väljendab heameelt 
homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide (LGBTI) uue tugikeskuse avamise üle, kuid 
väljendab muret selle vastu suunatud vandalismiakti pärast; kutsub ministreid ja 
ametnikke üles avalikult hukka mõistma homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide 
diskrimineerimise ning toetama inimeste mittediskrimineerivat kohtlemist kõigil 
aluslepingus nimetatud alustel; on seisukohal, et romade küsimust ei tohiks kasutada 
ettekäändena vaidlustamaks viisavaba reisimist Euroopa Liitu;

19. pidades kiiduväärseks naisparlamendiliikmete suurt arvu võrreldes mõnede ELi 
liikmesriikidega, peab siiski murettekitavaks naiste vähest osalust tööturul; kutsub 
ametivõime üles parandama lastehoiuteenuseid puuetega lastele, tänavalastele, uimasteid 
tarbivatele lastele ning lastele, kes on koduvägivalla, seksuaalse kuritarvitamise või 
inimkaubanduse ohvrid;

20. tunnustab edusamme, mida on teinud diskrimineerimisvastase kaitse komisjon; nõuab, et 
komisjonil oleks piisaval arvul töötajaid, ning on veendunud, et võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate riiklike asutuste võrgustiku tunnustus on eeskujuks teistele 
ametitele ja organistasioodidele integreerumaks asjakohaste Euroopa võrgustikega;

Kodanikuühiskond

21. on veendunud, et sõltumatu kodanikuühiskond peab arendama poliitilist kultuuri, milles 
austatakse vaadete paljusust, sest see on äärmiselt vajalik demokraatia edasiarendamiseks 
riigis; kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone üles kindlustama oma sõltumatust ning 
intensiivistama vastastikku kasutoovaid koostööprojekte kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega naaberriikides ja ELis laiemalt;
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22. väljendab heameelt konsultatsioonide üle, mida peeti kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega seoses muudatustega õigusabi ja sihtasutuste seaduses; nõuab, et 
kõigi oluliste poliitiliste algatuste puhul konsulteeritaks täiel määral ja õigeaegselt 
kodanikuühiskonnaga ning et kaastaks läbipaistvalt valitud kodanikuühiskonna liikmed 
vaatlejatena kõigisse valitsuse töörühmadesse;

23. on veendunud, et parlamendi uuring ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kohta 
näitab, et valitsus peab tõsiselt võtma eesmärki edendada partnerlussuhteid 
kodanikuühiskonnaga ja looma riikliku fondi, millest kaasrahastatakse kodanikuühiskonna 
organisatsioone, et nad saaksid täielikult osaleda ELi programmides; nõuab, et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid kaasataks täielikult järgmise IPA programmitööd 
käsitlevate otsuste tegemisse ning et vähemalt 15% IPA vahenditest eraldataks 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

Majandusküsimused

24. avaldab riigile tunnustust makromajandusliku stabiilsuse säilitamise eest; sedastab siiski, 
et ülemaailmne majanduslangus on negatiivselt mõjutanud riiki tehtavaid investeeringuid;

25. märgib murelikult, et tööpuudus on jätkuvalt väga kõrge, kusjuures noorte tööpuuduse 
tase on üks maailma kõrgemaid; kiidab heaks noorte tööpuudust käsitleva tegevuskava, 
mis töötati välja koos ILO inimväärse töö programmiga; kutsub valitsust üles kasutama 
ühiskoolitust, mida korraldab Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon, et tugevdada 
sotsiaalpartnerite võimekust osaleda tõhusalt sotsiaaldialoogis;

Heanaaberlikud suhted, piirkondlik ja rahvusvaheline koostöö

26. väljendab heameelt selle üle, et riik juhib praegu Kagu-Euroopa koostööprotsessi, näidates 
üles oma pühendumust kindlale Euroopa-suunale, heanaaberlikele suhetele ja kaasavusele; 
kinnitab, et ELi jaoks on tähtis seada eesmärgiks kõigi piirkonna riikide ühinemine ilma 
eranditeta; on veendunud, et sellele püüdlusele aitaks kaasa hoiaku muutus, mille puhul 
„Lääne-Balkani” asemel nähakse pigem „Kagu-Euroopat”;

27. mainib tunnustavalt riigi osalust EUFORi missioonis ALTHEA ja kokkulepet osaleda 
ÜJKP kriisiohjamise operatsioonides; kutsub riiki üles järgima ELi seisukohta seoses 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga;

°
°      °

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning endise Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


