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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2012 betreffende de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
(2012/2866(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 16 december 2005 om het land de status van 
kandidaat-lidstaat toe te kennen, en gezien de conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 en 14 en 15 december 2006,

– gezien resoluties 845 (1993) en 817 (1993) van de VN-Veiligheidsraad en resolutie 
47/225 van de Algemene Vergadering van de VN, en gezien het interim-akkoord van 
1995,

– gezien het arrest van het Internationaal Gerechtshof over de toepassing van het interim-
akkoord van 13 september 1995,

– gezien Aanbeveling 329 (2012) van het Congres van lokale en regionale overheden van de 
Raad van Europa over de lokale democratie in het land,

– gezien het voortgangsverslag 2012 van de Commissie (SWD(2012)0332) en de 
mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 met de titel "Uitbreidingsstrategie en 
voornaamste uitdagingen 2012-2013" (COM(2012)0600),

– gezien zijn eerdere resoluties,

– gezien de tiende vergadering van de gemengde parlementaire commissie van 7 juni 2012,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 13 december 2012,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

Algemene beschouwingen

1. herhaalt zijn verzoek aan de Raad om onverwijld een datum vast te stellen voor de 
opening van de toetredingsonderhandelingen;

2. is van mening dat de conclusies van de Europese Raad, waarin er eensgezind werd voor 
gepleit om binnen afzienbare tijd, met name tegen juni 2013, een besluit te formuleren op 
basis van een volgend verslag van de Commissie, een wezenlijke stap vooruit betekenen; 
prijst de commissaris voor uitbreiding om zijn initiatieven en verzoekt hem bij de 
voorbereiding van zijn verslag ook te voorzien in een beoordeling van de kosten in geval 
van niet-uitbreiding; steunt de voortdurende diplomatieke uitwisselingen tussen Athene, 
Sofia en Skopje, en verzoekt alle partijen zich terdege in te spannen voor "betrekkingen 
van goed nabuurschap" op basis van wederzijds respect en vriendschap; verzoekt het Ierse 
voorzitterschap om, met het oog op een bevredigend resultaat, volop de kaart van de 
diplomatie te trekken;
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3. is ervan overtuigd dat de opening van de onderhandelingen op zich al een katalysator kan 
vormen voor verdere hervormingen en goede betrekkingen met de buurlanden;

4. meent dat de toetredingsdialoog op hoog niveau een belangrijke rol heeft gespeeld in het 
doorbreken van de bestaande patstelling; is verheugd over de al dan niet gedeeltelijke 
vooruitgang die werd geboekt in ruim 75 % van de beleidsdomeinen; benadrukt dat de 
toetredingsdialoog op hoog niveau geen vervangmiddel is voor onderhandelingen;

5. toont zich bezorgd over de gevoeligheden op het gebied van interetnische betrekkingen 
die in de loop van het jaar aan de oppervlakte kwamen; is van mening dat een versterkte 
politieke dialoog cruciaal is om vooruitgang te blijven boeken op weg naar een vreedzame 
multi-etnische samenleving;

6. verwelkomt het verslag van de regering over de tenuitvoerlegging van het kaderakkoord 
van Ohrid; spoort de regering aan om snel over te gaan tot de volgende fase van de 
evaluatie; 

7. is verheugd over het decentralisatieprogramma 2011-2014 en pleit voor een volledige 
tenuitvoerlegging van de wet inzake regionale ontwikkeling; spoort de regering aan om de 
fiscale decentralisatie voort te zetten waarbij de doelstelling op middellange termijn erin 
bestaat dat 9 % van het bbp wordt uitgegeven door lokale en regionale overheden; prijst 
het werk van het ontwikkelingsprogramma van de VN, dat er in samenwerking met de 
regering naar streeft de capaciteit van de lokale overheden uit te bouwen;

8. juicht het multi-etnisch onderwijsproject van de regering toe en verzoekt alle scholen om 
een voorbeeld te nemen aan de scholen in Kumanova die een einde trachten te maken aan 
de gescheiden onderwijstrajecten van de verschillende etnische gemeenschappen;

Naamkwestie

9. blijft het betreuren dat de naamkwestie een hinderpaal vormt voor de toegang van het land 
tot EU; is het eens met de Europese Raad dat beide partijen zo snel mogelijk een 
definitieve oplossing voor de naamkwestie moeten vinden;

10. herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de Raad om overeenkomstig de EU-Verdragen 
te beginnen met de ontwikkeling van een algemeen toepasbaar arbitragemechanisme dat 
gericht is op beslechting van bilaterale geschillen tussen toetredende landen en lidstaten;

11. is verheugd over het gebruik van de term "Macedonisch" in het voortgangsverslag 2012, 
wat overeenstemt met de VN-norm, met inachtneming van de verschillende talen, 
identiteiten en culturen die het land kent;

Politieke criteria

12. onderschrijft de beoordeling van de Commissie dat het land aan de politieke criteria blijft 
voldoen;

13. pleit voor een grotere rol van het Parlement in het toezicht op de regering, voor een 
solidere kieswet en voor een transparantere financiering van politieke partijen met het oog 
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op de volledige tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de OVSE en het ODIHR;

14. toont zich tevreden over de nieuwe bestuurswet; pleit voor bijkomende inspanningen om 
de transparantie, de onpartijdigheid en het professionalisme van de overheid te 
waarborgen en om ervoor te zorgen dat aanwervingen op basis van verdienste gebeuren;

15. pleit voor bijkomende inspanningen om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechterlijke macht in de praktijk te garanderen; vindt het belangrijk dat het ontslag van 
rechters aan duidelijke voorwaarden wordt gekoppeld om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht niet in gevaar te brengen; is ingenomen met de vooruitgang die werd 
geboekt in het terugdringen van de algemene achterstand in gerechtelijke dossiers, maar 
dringt aan op maatregelen om ook de achterstand in het hooggerechtshof en de 
administratieve rechtbank aan te pakken; verzoekt om de geleidelijke rationalisering van 
het gerechtelijk apparaat;

16. is ingenomen met de versterking van het rechtskader inzake corruptiebestrijding, maar 
vreest dat corruptie niettemin welig tiert; dringt aan op verdere inspanningen om een 
register met veroordelingen in belangrijke zaken aan te leggen; toont zich tevreden over 
het met de steun van de OVSE opgerichte programma tegen corruptie, over het project 
PrijaviKorupciaja.org dat de mogelijkheid creëert om gevallen van corruptie per sms te 
melden, en over de verklaring waarin tien burgemeesters een nultolerantiebeleid tegen 
corruptie in hun gemeenten afkondigen;

17. juicht toe dat smaad niet langer strafbaar wordt gesteld en dat de dialoog tussen de 
regering en journalisten over de vrijheid van meningsuiting wordt verdiept; toont zich 
evenwel bezorgd over het feit dat het land op de vrijheidsindex van Reporters Without 
Borders (Verslaggevers zonder grenzen) 26 plaatsen is teruggevallen en pleit voor 
bijkomende inspanningen om de beroepsnormen in de journalistiek te versterken en het 
pluralisme van de media, de onafhankelijkheid van de openbare omroep en de 
transparantie inzake media-eigendom te bevorderen; steunt de activisten die op sociale 
media hebben geprotesteerd tegen internetcensuur;

18. is ingenomen met de nieuwe wet inzake gelijke kansen, met de strategie voor een 
gendergerichte financiering, met de financiële steun aan het actieplan voor de inclusie van 
Roma en met het project om Roma te helpen met de inregelstelling van hun woning; is 
verheugd over de opening van het nieuwe ondersteuningsbureau voor de 
holebigemeenschap, maar toont zich ongerust over de gepleegde daad van vandalisme 
tegen het bureau; verzoekt ministers en ambtenaren om de discriminatie tegen holebi's 
publiekelijk te veroordelen en te streven naar non-discriminatie op alle in het Verdrag 
genoemde gebieden; is van mening dat de Romakwestie niet mag worden gebruikt als 
voorwendsel om het visumvrije verkeer van het land naar de EU in vraag te stellen;

19. is weliswaar verheugd over het in vergelijking met sommige EU-lidstaten grote aantal 
vrouwen in het parlement, maar blijft bezorgd over de lage participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; verzoekt de autoriteiten bijkomende steun te bieden aan opvangdiensten 
voor gehandicapte kinderen, dakloze kinderen, kinderen die drugs gebruiken en kinderen 
die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of mensenhandel;

20. toont zich tevreden over de verwezenlijkingen van de Commissie voor bescherming tegen 
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discriminatie; dringt erop aan voldoende personeel toe te wijzen aan deze commissie, en is 
van mening dat de integratie van de commissie in het Europees Netwerk van organen voor 
de bevordering van gelijke behandeling andere agentschappen en organisaties kan 
inspireren tot aansluiting bij desbetreffende Europese netwerken;

Maatschappelijk middenveld

21. is van mening dat de ontwikkeling van een politieke cultuur met eerbied voor een waaier 
aan meningen uit een onafhankelijk maatschappelijk middenveld cruciaal is om het 
democratische proces in het land verder te bevorderen; roept de organisaties van het 
maatschappelijk middenveld ertoe op om hun onafhankelijkheid te vrijwaren en om tot 
wederzijds voordeel het aantal gezamenlijke projecten met middenveldsorganisaties uit 
naburige landen en bij uitbreiding uit de hele EU op te voeren;

22. toont zich tevreden over het overleg tussen de middenveldsorganisaties over wijzigingen 
van de wetten inzake juridische bijstand en stichtingen; roept op tot volwaardig en tijdig 
overleg met het maatschappelijk middenveld over alle relevante beleidsinitiatieven en tot 
de integratie van zorgvuldig geselecteerde waarnemers uit het maatschappelijk 
middenveld in alle relevante werkgroepen van de regering;

23. is van mening dat de parlementaire studie over het Instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) bewijst dat de regering moet streven naar een "partnerschap" met het 
maatschappelijk middenveld en moet voorzien in een nationaal fonds voor de 
medefinanciering van middenveldsorganisaties, zodat zij ten volle kunnen deelnemen aan 
EU-gerelateerde programma's; vraagt dat de middenveldsorganisaties ten volle worden 
betrokken bij de programmeringsbesluiten voor het volgende IPA en dat zij op ten minste 
15 % van de financiële middelen kunnen rekenen;

Economische kwesties

24. prijst het land om het behoud van zijn macro-economische stabiliteit; wijst evenwel op de 
negatieve impact van de globale economische terugval op de buitenlandse investeringen in 
het land;

25. stelt bezorgd vast dat de werkloosheid op een erg hoog peil blijft en dat de 
jeugdwerkloosheid bij de hoogste ter wereld hoort; is verheugd over het actieplan tegen 
jeugdwerkloosheid dat werd opgesteld in overeenstemming met de ILO-agenda voor 
waardig werk; verzoekt de regering voort te bouwen op de door het Europees Verbond 
van vakverenigingen (ETUC) georganiseerde gezamenlijke opleiding en de capaciteit van 
de sociale partners om deel te nemen aan een doeltreffende sociale dialoog te versterken;

Goed nabuurschap, regionale en internationale samenwerking

26. is tevreden dat het land momenteel het voorzitterschap van het Zuidoost-Europees 
samenwerkingsproces waarneemt, wat aantoont dat het wil meewerken aan een sterke 
Europese agenda, betrekkingen van goed nabuurschap en inclusiviteit; herhaalt dat het 
belangrijk is dat de EU streeft naar de toetreding van alle landen in de regio, zonder 
uitzondering; is van mening dat het in dit verband kan helpen om de regio niet langer te 
beschouwen als "de westelijke Balkan", maar als "Zuidoost-Europa";
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27. is ingenomen met de deelname van het land aan de EUFOR-missie Althea en met de 
toezegging van het land om ook deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties in het kader 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; verzoekt het land om zich aan 
te sluiten bij het standpunt van de EU over het Internationaal Strafhof;

°
°      °

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het parlement van het land.


