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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2012 privind progresele 
realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(2012/2866(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda acestei 
țări statutul de țară candidată la aderarea la UE și concluziile Președinției la încheierea 
reuniunilor Consiliului European din 15 și 16 iunie 2006 și din 14 și 15 decembrie 2006,

– având în vedere Rezoluțiile 845 (1993) și 817 (1993) ale Consiliului de Securitate al ONU 
și Rezoluția 47/225 (1993) a Adunării Generale a ONU, precum și Acordul interimar din 
1995,

– având în vedere hotărârea Curții Internaționale de Justiție privind aplicarea Acordului 
interimar din 13 septembrie 1995,

– având în vedere Recomandarea 329 (2012) a Congresului Autorităților Locale și 
Regionale al Consiliului Europei privind democrația locală în această țară,

– având în vedere Raportul Comisiei pe 2012 privind progresele realizate de această țară 
(SWD(2012)0332) și Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012, intitulată „Strategia 
de extindere și principalele provocări în perioada 2012-2013” (COM(2012)0600),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

– având în vedere cea de a zecea reuniune a Comisiei parlamentare comune din 7 iunie 
2012,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 13 decembrie 2012,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

Considerații generale

1. invită din nou Consiliul să stabilească neîntârziat o dată pentru demararea negocierilor de 
aderare;

2. consideră că concluziile Consiliului European, sprijinite în unanimitate, privind o decizie 
care să aibă termenul-limită luna iunie 2013 pe baza unui raport ulterior al Comisiei 
reprezintă un adevărat pas înainte; îl felicită pe comisarul pentru extindere pentru 
inițiativele sale și îi solicită să includă în raportul pe care îl pregătește o evaluare privind 
costurile ne-extinderii; încurajează continuarea schimburilor diplomatice care au avut loc 
între Atena, Sofia și Skopje și solicită tuturor părților să dea dovadă de un angajament 
autentic în vederea unor „relații de bună vecinătate” bazate pe prietenie și respect 
reciproc; solicită Președinției irlandeze să depună eforturi diplomatice intense în vederea 
obținerii unui rezultat satisfăcător;
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3. crede cu tărie că începerea negocierilor poate reprezenta în sine o „schimbare de curs”, 
pentru a încuraja în continuare reformele și relațiile bune cu vecinii;

4. consideră că dialogul la nivel înalt privind aderarea (HLAD) a reprezentat un instrument 
important pentru depășirea blocajului existent; salută progresele depline sau parțiale
înregistrate în peste 75% din domeniile de politici identificate; subliniază că HLAD nu 
constituie un substitut al negocierilor;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la sensibilitățile din cadrul relațiilor interetnice, care s-
au intensificat în ultimul an; crede că dialogul politic consolidat reprezintă un element 
esențial în vederea continuării progresului către o societate multietnică pașnică;

6. salută raportul guvernului privind implementarea Acordului-cadru de la Ohrid (OFA); 
încurajează guvernul să treacă rapid la următoarea etapă a revizuirii; 

7. salută Programul de descentralizare 2011-2014 și solicită punerea pe deplin în aplicare a 
Legii privind dezvoltarea regională; încurajează guvernul să continue descentralizarea 
fiscală, obiectivul pe termen mediu fiind acela ca autoritățile locale și regionale să 
cheltuiască 9% din PIB; salută activitățile PNUD, desfășurate în parteneriat cu guvernul, 
vizând consolidarea capacităților guvernării locale;

8. salută proiectul educațional multietnic al guvernului și îndeamnă toate școlile să urmeze 
exemplul celor din Kumanova, care încearcă să pună capăt educației separate a diferitelor 
comunități etnice;

Chestiunea numelui

9. își exprimă, în continuare, regretul cu privire la faptul că disputa referitoare la nume a 
blocat drumul țării către aderarea la UE; este de acord cu poziția Consiliului European, 
potrivit căreia chestiunea numelui trebuie soluționată în mod definitiv și fără întârzieri din 
partea niciunuia dintre actori;

10. își reiterează solicitarea către Comisie și Consiliu de a începe elaborarea, în conformitate 
cu tratatele UE, a unui mecanism de arbitraj aplicabil la nivel general, care să aibă ca scop 
soluționarea problemelor bilaterale dintre țările candidate și statele membre;

11. salută utilizarea termenului „macedonean”, conform normei din cadrul ONU, în Raportul 
pe 2012 privind progresele realizate de această țară, respectând, în același timp, diferitele 
limbi, identități și culturi din interiorul ei;

Criteriile politice

12. împărtășește evaluarea Comisiei, potrivit căreia țara continuă să îndeplinească criteriile 
politice;

13. solicită consolidarea rolului de supraveghere al parlamentului față de guvern și a Codului 
Electoral și o mai mare transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, 
pentru a implementa pe deplin recomandările OSCE/ODIHR;

14. salută noua Lege privind administrația; solicită depunerea unor eforturi suplimentare 
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pentru a asigura transparența, imparțialitatea și profesionalismul administrației publice și a 
garanta recrutarea pe bază de merit;

15. solicită depunerea unor eforturi suplimentare pentru a garanta independența și 
imparțialitatea de facto a sistemului judiciar; consideră că este importantă definirea unor 
cerințe clare în ceea ce privește demiterea judecătorilor, pentru a elimina riscurile la 
adresa independenței judiciare; salută progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea 
numărului total de cauze care stagnează pe rolul instanțelor, dar solicită adoptarea unor 
măsuri pentru rezolvarea aceleiași probleme în cazul Curții Supreme și al Tribunalului 
Administrativ; solicită raționalizarea treptată a rețelei de instanțe;

16. salută consolidarea cadrului juridic pentru combaterea corupției, dar este îngrijorat de 
faptul că corupția continuă să fie larg răspândită; solicită depunerea unor eforturi 
constante pentru a stabili un istoric al condamnărilor în ceea ce privește cazurile la nivel 
înalt; salută programul de combatere a corupției, sprijinit de OSCE, proiectul 
PrijaviKorupcija.org, care face posibilă raportarea cazurilor de corupție prin intermediul 
unui mesaj de tip SMS, precum și declarația celor zece primari, potrivit căreia, în 
municipalitățile lor, va exista o toleranță zero față de corupție;

17. salută decriminalizarea defăimării și consolidarea dialogului dintre guvern și jurnaliști 
privind aspecte legate de libertatea de exprimare; își exprimă, cu toate acestea, 
îngrijorarea cu privire la faptul că țara a coborât 26 de locuri în Indexul privind libertatea 
presei al organizației „Reporteri fără frontiere” și solicită depunerea unor eforturi 
suplimentare în vederea consolidării standardelor profesionale în jurnalism, promovării 
pluralismului media, independenței serviciului public de radio și televiziune și a 
transparenței în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei; sprijină activiștii de pe 
rețelele de socializare, care au făcut lobby împotriva cenzurării internetului;

18. salută noua Lege privind egalitatea de șanse, strategia privind întocmirea bugetului pe 
criterii de gen, finanțarea alocată planului de acțiune privind integrarea romilor și 
proiectul de sprijinire a legalizării locuințelor lor de către romi; salută deschiderea noului 
Birou de sprijin pentru comunitatea LGBTI, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la 
vandalizarea acestuia; solicită miniștrilor și funcționarilor să condamne în mod public 
discriminarea împotriva persoanelor LGBTI și să se angajeze în vederea combaterii 
discriminării, indiferent de motivele care stau la baza acesteia, menționată în tratat; 
consideră că chestiunea romilor nu trebuie utilizată drept scuză pentru modificarea 
regimului de călătorii fără viză în UE, de care beneficiază cetățenii acestei țări;

19. deși salută numărul mare de parlamentari femei în comparație cu unele state membre ale 
UE, rămâne îngrijorat cu privire la participarea redusă a femeilor pe piața muncii; solicită 
autorităților să consolideze serviciile de îngrijire a copiilor pentru copiii cu dizabilități, 
pentru copiii străzii, pentru cei care consumă droguri și pentru cei care sunt victimele 
violenței domestice, ale abuzurilor sexuale sau ale traficului;

20. salută progresele înregistrate de Comisia pentru protecția împotriva discriminării; solicită 
ca aceasta să dispună de personal complet și consideră că acceptarea acesteia în rândul 
Rețelei europene a organismelor de promovare a egalității constituie un exemplu pentru 
alte agenții și organizații în ceea ce privește integrarea în rețelele europene relevante;
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Societatea civilă

21. consideră că dezvoltarea unei culturi politice în cadrul căreia se respectă pluralitatea 
opiniilor venite din partea unei societăți civile independente este esențială pentru 
realizarea în continuare de progrese democratice în această țară; îndeamnă organizațiile 
societății civile (OSC) să își salvgardeze propria independență și să intensifice proiectele 
comune în beneficiu reciproc cu OSC din țările vecine și, în general, cu cele din interiorul 
UE;

22. salută consultarea care a avut loc cu OSC legată de modificările aduse legii privind 
asistența judiciară și celei privind fundațiile; solicită consultarea deplină și la timp a 
societății civile cu privire la toate inițiativele relevante de politici și la includerea unor 
membri observatori ai societății civile selecționați în mod transparent în toate grupurile de 
lucru guvernamentale relevante;

23. consideră că studiul parlamentar privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) 
demonstrează necesitatea ca guvernul să își asume obiectivul de „parteneriat” cu 
societatea civilă și să instituie un fond național pentru cofinanțare, astfel încât să permită 
OSC să participe pe deplin la programele conexe UE; îndeamnă OSC să se implice pe 
deplin în deciziile de programare a viitorului IPA și solicită ca cel puțin 15% din fondurile 
aferente acestuia să fie alocate OSC;

Aspecte economice

24. felicită această țară pentru menținerea stabilității macroeconomice; ia act, cu toate acestea, 
de efectele negative ale declinului activității economice mondiale asupra investițiilor în 
această țară;

25. observă cu îngrijorare faptul că șomajul continuă să fie foarte ridicat, șomajul în rândul 
tinerilor plasându-se pe primele locuri la nivel mondial; salută planul de acțiune privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, dezvoltat în cooperare cu programul OIM 
„Munca decentă”; solicită guvernului să valorifice experiența acumulată în urma 
programului de formare comună organizat de Confederația Europeană a Sindicatelor 
(CES), pentru a consolida capacitatea partenerilor sociali de a se angaja într-un dialog 
social efectiv;

Relațiile de bună vecinătate, cooperarea regională și internațională

26. salută faptul că această țară deține în prezent președinția Procesului de Cooperare în 
Europa de Sud-Est, demonstrându-și angajamentul privind o agendă europeană puternică, 
relații de bună vecinătate și incluziune; reafirmă faptul că un obiectiv important al UE îl 
constituie aderarea la UE a tuturor țărilor din regiune, fără excepții; consideră că o 
schimbare de mentalitate, care să transforme conceptul de „Balcanii de Vest” în cel de 
„Europa de Sud-Est”, ar putea fi de ajutor în această încercare;

27. salută participarea acestei țări la misiunea EUFOR ALTHEA și acordul privind 
participarea la operațiile PSAC de gestionare a crizelor; invită această țară să își alinieze 
poziția la cea a UE în ceea ce privește Curtea Penală Internațională;
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28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului 
acestei țări.


