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B7-0000/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa 
koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta
(2012/2866(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen antaa EU:n 
ehdokasvaltion asema sekä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 ja 14. ja 15. joulukuuta 2006 
pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 845 (1993) ja 817 (1993) 
sekä YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 47/225 (1993) ja vuonna 1995 tehdyn 
väliaikaisen sopimuksen,

– ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen antaman tuomion 13. syyskuuta 1995 
tehdyn väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressin suosituksen 
329 (2012) maan paikallisesta demokratiasta,

– ottaa huomioon komission vuoden 2012 edistymiskertomuksen (SWD(2012)0332) ja 
10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Laajentumisstrategia sekä vuosien 
2012 ja 2013 tärkeimmät haasteet" (COM(2012)0600),

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2012 pidetyn parlamentaarisen sekavaliokunnan 
kymmenennen kokouksen,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

Yleisiä näkökohtia

1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut 
aloitetaan;

2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista 
kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä 
merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen 
esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion 
kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan 
Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia 
osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen 
kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan 
tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi;
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3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että 
uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat;

4. katsoo, että liittymistä koskeva korkean tason vuoropuhelu on ollut merkittävä väline 
jumittuneen tilanteen purkamisessa; pitää ilahduttavana, että tavoitteet on saavutettu 
kokonaan tai osittain yli 75 prosentissa määritellyistä politiikan aloista; korostaa, että 
liittymistä koskeva korkean tason vuoropuhelu ei korvaa neuvotteluja;

5. on huolissaan etnisten ryhmien välisten suhteiden aroista kysymyksistä, joita on tullut 
esiin kuluneen vuoden aikana; katsoo, että tehostettu poliittinen vuoropuhelu on oleellisen 
tärkeää sille, että kehitys jatkuu kohti rauhanomaista monietnistä yhteiskuntaa;

6. suhtautuu myönteisesti hallituksen raporttiin Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpanosta; 
kehottaa hallitusta siirtymään nopeasti tarkastelun seuraavaan vaiheeseen; 

7. suhtautuu myönteisesti vuosien 2011–2014 hajauttamisohjelmaan ja kehottaa panemaan 
aluekehityslain täysimääräisesti täytäntöön; kehottaa hallitusta jatkamaan julkishallinnon 
hajauttamista ja pitämään välitavoitteena sitä, että paikallis- ja alueviranomaiset kuluttavat 
yhdeksän prosenttia BKT:stä; kiittää UNDP:tä sen tekemästä yhteistyöstä hallituksen 
kanssa paikallishallinnon toimintakyvyn kehittämiseksi;

8. pitää ilahduttavana hallituksen monietnistä koulutushanketta ja kehottaa kaikkia kouluja 
seuraamaan Kumanovan koulujen esimerkkiä ja pyrkimään niiden tavoin etnisille 
yhteisöille annettavan erillisen opetuksen lopettamiseen;

Nimikysymys

9. pitää edelleen valitettavana nimikiistaa, joka on estänyt maata etenemästä EU-jäsenyyden 
tiellä; yhtyy Eurooppa-neuvoston kantaan siitä, että nimikysymys on ratkaistava 
lopullisesti ja ilman kummankaan osapuolen viivyttelyä;

10. toistaa komissiolle ja neuvostolle esittämänsä kehotuksen aloittaa EU:n perussopimusten 
mukaisesti sellaisen yleisesti sovellettavan riitojenratkaisumekanismin kehittäminen, jolla 
pyritään ratkaisemaan laajentumisprosessissa mukana olevien maiden ja jäsenvaltioiden 
kahdenvälisiä kiistoja;

11. suhtautuu myönteisesti termin "makedonialainen" käyttämiseen – joka on normina YK:ssa 
– vuoden 2012 edistymiskertomuksessa samalla kun kunnioitetaan maan erilaisia kieliä, 
identiteettejä ja kulttuureja;

Poliittiset arviointiperusteet

12. yhtyy komission arvioon siitä, että maa täyttää edelleen poliittiset arviointiperusteet;

13. kehottaa lujittamaan parlamentin roolia hallituksen valvonnassa, vahvistamaan vaalilakia 
ja parantamaan poliittisten puolueiden rahoituksen seurattavuutta, jotta ETYJ/ODIHR:n 
suositukset voidaan panna kokonaan täytäntöön;
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14. suhtautuu myönteisesti uuteen hallintolakiin; kehottaa toteuttamaan lisätoimia julkisen 
hallinnon avoimuuden, puolueettomuuden ja ammattitaidon takaamiseksi ja ansioihin 
perustuvan palvelukseen ottamisen varmistamiseksi;

15. kehottaa toteuttamaan lisätoimia oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
varmistamiseksi käytännössä; pitää tärkeänä, että määritellään tuomarien erottamista 
koskevat selkeät vaatimukset ja poistetaan siten oikeuslaitoksen riippumattomuuteen 
kohdistuvat vaarat; pitää ilahduttavana, että tuomioistuinkäsittelyä odottavien asioiden 
kokonaismäärä on vähentynyt, mutta vaatii toteuttamaan toimia, joilla vähennetään 
korkeimman oikeuden ja hallinto-oikeuden käsittelyä odottavien asioiden lukumäärää; 
kehottaa tehostamaan asteittain tuomioistuinverkostoa;

16. suhtautuu myönteisesti korruption vastaisen lainsäädännön vahvistamiseen, mutta on 
huolissaan siitä, että korruptio on yhä laajaa; kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä tuomioiden 
tehostamiseksi korkean tason tapauksissa; suhtautuu myönteisesti Etyjin tukemaan 
korruption vastaiseen ohjelmaan, PrijaviKorupcija.org -hankkeeseen, jonka avulla 
korruptiosta voidaan ilmoittaa tekstiviestillä, ja kymmenen kaupunginjohtajan julistukseen 
johtamiensa kaupunkien korruptiota koskevasta nollatoleranssista;

17. pitää ilahduttavana kunnianloukkausten rangaistavuuden poistamista ja ilmaisunvapautta 
koskevan vuoropuhelun tehostamista hallituksen ja journalistien välillä; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että 26 maata on ohittanut maan "Toimittajat ilman rajoja" -järjestön 
vapausindeksissä, ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia journalismin ammatillisten normien 
lujittamiseksi sekä tiedotusvälineiden monimuotoisuuden, julkisen palvelun 
yleisradioyhtiöiden riippumattomuuden ja tiedotusvälineiden omistuksen seurattavuuden 
edistämiseksi; tukee sosiaalisen median aktivisteja, jotka ovat vastustaneet internetin 
sensurointia;

18. suhtautuu myönteisesti uuteen yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaan lakiin, tasa-
arvonäkökohtien huomioimiseen talousarvioiden laatimisessa, romanien osallistamista 
koskevaan toimintaohjelmaan myönnettyyn rahoitukseen ja hankkeeseen, jolla autetaan 
romaneja saamaan laillinen asema kodeilleen; suhtautuu myönteisesti uuden homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten yhteisölle tarkoitetun tukiviraston avaamiseen, mutta on 
huolissaan siihen kohdistuneesta vandalismista; kehottaa ministereitä ja virkamiehiä 
tuomitsemaan julkisesti homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten syrjinnän ja 
sitoutumaan perustamissopimuksessa mainittuun kaikkiin syihin perustuvan syrjinnän 
torjumiseen; katsoo, että romanikysymystä ei saa käyttää tekosyynä, jolla estetään 
viisumivapaa matkustaminen maasta EU-maihin;

19. pitää ilahduttavana naispuolisten parlamentin jäsenten lukumäärää verrattuna eräisiin 
EU:n jäsenvaltioihin, mutta on edelleen huolissaan naisten vähäisestä osallistumisesta 
työelämään; kehottaa viranomaisia tehostamaan hoitopalveluja, jotka on tarkoitettu 
vammaisille lapsille, katulapsille, huumeita käyttäville lapsille ja lapsille, jotka ovat 
perheväkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreja;

20. suhtautuu myönteisesti syrjinnän vastaisen komitean saavuttamaan edistykseen; kehottaa 
antamaan sille riittävän henkilöstön ja katsoo, että sen hyväksyminen tasa-arvoelinten 
eurooppalaiseen verkostoon tarjoaa muille elimille ja organisaatioille esimerkin 
integroitumisesta asianmukaisiin eurooppalaisiin verkostoihin;
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Kansalaisyhteiskunta

21. katsoo, että maan tulevan demokraattisen edistyksen kannalta on oleellista, että maahan 
kehittyy poliittinen kulttuuri, jossa kunnioitetaan riippumattoman kansalaisyhteiskunnan 
näkemysten monimuotoisuutta; kehottaa kansalaisjärjestöjä varmistamaan oman 
riippumattomuutensa ja tehostamaan yhteisen edun mukaisia yhteisiä hankkeita 
naapurimaiden ja kaikkien EU-maiden kansalaisjärjestöjen kanssa;

22. suhtautuu myönteisesti kansalaisjärjestöjen kuulemiseen oikeusapua ja säätiöitä koskevan 
lain muutoksista; kehottaa kuulemaan täysimääräisesti ja ajoissa kansalaisyhteiskuntaa 
kaikista merkityksellisistä poliittisista aloitteista ja ottamaan avoimella menettelyllä 
valittuja kansalaisyhteiskunnan tarkkailijajäseniä mukaan kaikkiin merkittäviin 
hallituksen työryhmiin;

23. katsoo, että parlamentin selvitys liittymistä valmistelevasta tukivälineestä osoitti, että 
hallituksen olisi sitouduttava luomaan kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
perustettava kansallinen rahasto, joka tarjoaa yhteisrahoitusta, jonka avulla 
kansalaisjärjestöt voivat täysimääräisesti osallistua EU:hun liittyviin hankkeisiin; kehottaa 
ottamaan kansalaisjärjestöt täysin mukaan seuraavaa liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä koskevien päätösten valmisteluun ja osoittamaan kansalaisjärjestöille 
vähintään 15 prosenttia tukivälineen määrärahoista;

Taloudelliset asiat

24. onnittelee maata makrotaloudellisen vakauden ylläpitämisestä; panee kuitenkin merkille 
globaalin talouden heikentymisen kielteiset vaikutukset maahan tuleviin investointeihin;

25. panee huolestuneena merkille, että työttömyys on edelleen erittäin suuri ja että 
nuorisotyöttömyys on suurimmista maailmassa; pitää ilahduttavana nuorisotyöllisyyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa, joka on kehitetty ILO:n ihmisarvoista työtä koskevan 
ohjelman pohjalta; kehottaa hallitusta eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen järjestämän 
koulutuksen perustalta vahvistamaan työmarkkinaosapuolten valmiuksia tehokkaaseen 
työmarkkinavuoropuheluun;

Hyvät naapuruussuhteet, alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö

26. pitää ilahduttavana, että maa on nykyisin Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin 
puheenjohtaja ja osoittanut olevansa sitoutunut vahvaan Eurooppa-ohjelmaan, hyvään 
naapuruuteen ja osallisuuteen; vahvistaa, että EU:n kannalta on tärkeää pyrkiä 
poikkeuksetta alueen kaikkien maiden jäsenyyteen; katsoo, että ajattelutavan muutos 
"Länsi-Balkanista" "Kaakkois-Euroopaksi" voisi auttaa tässä pyrkimyksessä;

27. pitää myönteisinä maan osallistumista EUFOR-joukkojen Althea-operaatioon ja 
sopimusta maan osallistumisesta YTPP:n kriisinhallintaoperaatioihin; kehottaa maata 
yhtymään EU:n kantaan Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta;

°
°      °
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28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä entisen Jugoslavian tasavallan 
Makedonian hallitukselle ja parlamentille.


