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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2012
(2012/2866 (RSP)).

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút 
kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ a na závery predsedníctva vydané v nadväznosti na 
zasadnutia Európskej rady 15. a 16. júna 2006 a 14. a 15. decembra 2006,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), ako aj na 
rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č.47/225 (1993) a na dočasnú dohodu z roku 1995,

– so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej 
dohody z 13. septembra 1995,

– so zreteľom na odporúčanie č. 329 (2012) Kongresu miestnych a regionálnych samospráv 
Rady Európy o miestnej demokracii v krajine,

– so zreteľom na správu Komisie o pokroku za rok 2012 (SWD/2012/0332) a na oznámenie 
Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 
2012 – 2013 (COM(2012)0600),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

– so zreteľom na 10. schôdzu spoločného parlamentného výboru, ktorá sa konala 
7. júna 2012,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 13. decembra 2012,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

Všeobecné úvahy

1. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Rade, aby bezodkladne stanovila dátum začatia 
prístupových rokovaní;

2. verí, že jednohlasne schválené závery Európskej rady, pokiaľ ide o rozhodnutie, ktoré 
treba prijať do júna 2013 na základe ďalšej správy Komisie, predstavujú skutočný krok 
vpred; vyjadruje blahoželanie komisárovi pre rozšírenie za jeho iniciatívy a vyzýva ho, 
aby do správy, ktorú pripravuje, zahrnul aj posúdenie nákladov vyplývajúcich 
z nerozšírenia; nabáda, aby sa pokračovalo v diplomatických výmenách, ktoré sa 
uskutočnili medzi Aténami, Sofiou a Skopje, a vyzýva všetky strany, aby naplno 
preukázali ochotu plniť záväzok o udržiavaní dobrých susedských vzťahov založených na 
vzájomnom rešpekte a priateľstve; vyzýva írske predsedníctvo, aby vyvinulo intenzívne 
diplomatické úsilie o dosiahnutie uspokojivého výsledku;
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3. pevne verí, že samotné začatie rokovaní môže priniesť zmenu a ďalej podporiť reformy a 
dobré susedské vzťahy;

4. považuje dialóg na vysokej úrovni o pristúpení (HLAD) za dôležitý nástroj na prekonanie 
súčasnej patovej situácie; víta úplný aj čiastočný pokrok, ktorý sa dosiahol vo viac ako 
75 % identifikovaných oblastí politiky; zdôrazňuje, že dialóg na vysokej úrovni o 
pristúpení HLAD nemôže byť náhradou za rokovania;

5. vyjadruje obavy nad citlivými otázkami, ktoré sa vyskytli v priebehu roka vo vzťahoch 
medzi jednotlivými etnikami; domnieva sa, že posilnený politický dialóg je nevyhnutne 
potrebný z hľadiska napredovania pri budovaní mieru v spoločnosti tvorenej viacerými 
etnikami;

6. víta správu vlády o uplatňovaní Ochridskej rámcovej dohody (ORD); nabáda vládu, aby 
rýchlo prešla do ďalšieho štádia preskúmania; 

7. víta program decentralizácie na roky 2011 – 2014 a vyzýva na riadne uplatňovanie zákona 
o regionálnom rozvoji; nabáda vládu, aby pokračovala vo fiškálnej decentralizácii so 
strednodobým cieľom, aby výdavky miestnych a regionálnych orgánov tvorili 9 % HDP; 
vyzdvihuje prácu Rozvojového programu OSN (UNDP), ktorý sa v spolupráci s vládou 
usiluje rozširovať možnosti miestnej vlády;

8. víta projekt vlády zameraný na multietnické vzdelávanie a vyzýva všetky školy, aby 
nasledovali príklad školy v meste Kumanovo, ktorá sa snaží skoncovať s oddeleným 
vzdelávaním rôznych etnických spoločenstiev;

Problematika názvu

9. opätovne vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že spor o názve zablokoval cestu 
krajiny k členstvu v EÚ; súhlasí s Európskou radou, že túto otázku názvu treba 
bezodkladne a definitívne vyriešiť na oboch stranách;

10. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Komisii a Rade, aby v súlade so zmluvami EÚ začali 
vyvíjať všeobecne uplatniteľný arbitrážny mechanizmus zacielený na riešenie 
bilaterálnych otázok medzi krajinami zapojenými do procesu rozširovania a členskými 
štátmi;

11. víta použitie výrazu „macedónsky“ v správe o pokroku za rok 2012 v súlade s normou 
OSN, pričom sa v rámci krajiny naďalej rešpektujú jednotlivé jazyky, identity a kultúry;

Politické kritériá

12. súhlasí s hodnotením Komisie, že krajina naďalej spĺňa politické kritéria;

13. žiada posilnenie dohľadu Parlamentu vo vzťahu k vláde, posilnenie volebného zákona a 
zvýšenie transparentnosti financovania politických strán, aby sa tak v plnej miere 
zohľadnili odporúčania volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR;

14. víta nový zákon týkajúci sa správy; žiada o zvýšenie úsilia, ktorým sa zaručí 
transparentnosť, nestrannosť a profesionalita verejnej správy a zabezpečí sa nábor 
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pracovníkov na základe zásluh;

15. žiada o vyvinutie ďalšieho úsilia, ktorým sa v praxi zaručí nezávislosť a nestrannosť 
súdnictva; považuje za dôležité jasne vymedziť požiadavky na prepúšťanie sudcov, aby 
nebola žiadnym spôsobom ohrozená nezávislosť súdnictva; víta pokrok v znižovaní 
celkového počtu nevybavených súdnych prípadov, no nalieha, aby sa opatrenia na ich 
zníženie prijali aj na najvyššom súde a správnom súde; naliehavo vyzýva na postupnú 
racionalizáciu súdnej siete;

16. víta posilnenie právneho rámca na boj proti korupcii, no znepokojuje ho, že korupcia 
zostáva naďalej rozšírená; naliehavo vyzýva, aby sa pokračovalo v úsilí vytvoriť záznamy 
týkajúce sa prípadov odsúdenia na vysokej úrovni; víta projekt na boj proti korupcii 
s názvom PrijaviKorupcija.org pod záštitou OBSE, ktorý umožňuje hlásiť prípady 
korupcie prostredníctvom správ SMS, a krok desiatich primátorov, ktorí vo svojich 
obciach vyhlásili nulovú toleranciu korupcie;

17. víta dekriminalizáciu ohovárania a prehĺbenie dialógu medzi vládou a novinármi 
o otázkach týkajúcich sa slobody prejavu; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že 
krajina sa prepadla o 26 miest v indexe slobody tlače Reportéri bez hraníc, a žiada 
o vyvinutie ďalšieho úsilia, ktoré by viedlo k posilneniu profesionálnych noriem 
v žurnalistike, podpore plurality médií, nezávislosti verejnoprávneho vysielania 
a transparentnosti vlastníctva médií; podporuje aktivistov na sociálnych sieťach, ktorí 
lobujú proti cenzúre na internete;

18. víta nový zákon o rovnakých príležitostiach, stratégiu pre rozpočtovanie založené na 
zásade rovnosti pohlaví, pridelenie finančných zdrojov na akčný plán na začlenenie 
Rómov a projekt, ktorý má pomôcť Rómom, aby mohli legálne bývať vo svojich 
domovoch; víta otvorenie nového podporného úradu pre spoločenstvo lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov, no vyjadruje znepokojenie nad 
prejavom vandalizmu voči tomuto úradu; vyzýva ministrov a úradníkov, aby verejne 
odsúdili diskrimináciu lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov 
a zaviazali sa predchádzať ich diskriminácii na akomkoľvek základe podľa ustanovení 
zmluvy; vyjadruje presvedčenie, že rómska otázka sa nesmie používať ako dôvod na 
spochybnenie bezvízového cestovania z krajiny do EÚ;

19. víta, že v porovnaní s niektorými členskými štátmi EÚ sa v parlamente nachádza vysoký 
počet žien, no naďalej je znepokojený nízkym zastúpením žien na pracovnom trhu; 
vyzýva orgány, aby posilnili služby starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, deti 
na ulici, deti berúce drogy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, sexuálneho 
zneužívania alebo obchodovania;

20. víta pokrok, ktorý dosiahla Komisia na ochranu pred diskrimináciou; žiada, aby bola 
personálne v plnej miere obsadená, a vyjadruje presvedčenie, že jej prijatie do Európskej 
siete orgánov pre rovnosť bude príkladom pre iné orgány a organizácie, aby sa začlenili 
do príslušných európskych sietí;

Občianska spoločnosť

21. vyjadruje presvedčenie, že z hľadiska ďalšieho demokratického napredovania krajiny je 
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dôležitá politická kultúra, v ktorej sa rešpektuje pluralita názorov nezávislej občianskej 
spoločnosti; vyzýva organizácie občianskej spoločnosti, aby si chránili svoju nezávislosť 
a zintenzívnili prácu na spoločných projektoch s organizáciami občianskej spoločnosti zo 
susedných krajín a z krajín EÚ všeobecne, ktoré by priniesli výhody obom stranám;

22. víta, že sa uskutočnila konzultácia s organizáciami občianskej spoločnosti na tému zmien 
v zákonoch o právnej pomoci a nadáciách; žiada, aby sa o všetkých príslušných 
politických iniciatívach včasne a v plnom rozsahu konzultovalo s občianskou 
spoločnosťou o a aby sa do každej príslušnej vládnej pracovnej skupiny začlenili 
transparentne vybratí pozorovatelia z radov občianskej spoločnosti;

23. vyjadruje presvedčenie, že z parlamentnej štúdie o nástroji predvstupovej pomoci (IPA) 
vyplýva, že sa vláda musí zaviazať vybudovať s občianskou spoločnosťou partnerstvo 
a vytvoriť celoštátny fond na účely spolufinancovania, ktorý umožní organizáciám 
občianskej spoločnosti naplno sa zapájať do programov súvisiacich s EÚ; vyzýva 
organizácie občianskej spoločnosti, aby sa naplno zapojili do programovacích rozhodnutí 
v rámci budúceho IPA a aby sa im pridelilo najmenej 15 % z finančných prostriedkov 
tohto nástroja;

Hospodárske otázky

24. vyjadruje krajine uznanie za udržanie makroekonomickej stability; poukazuje však na 
negatívne vplyvy globálnej hospodárskej krízy na investície plynúce do krajiny;

25. so znepokojením konštatuje, že miera nezamestnanosti je naďalej veľmi vysoká, pričom 
nezamestnanosť mladých ľudí patrí k najvyšším na svete; víta akčný plán týkajúci sa 
zamestnanosti mladých ľudí, ktorý bol vypracovaný v zmysle programu dôstojnej práce 
organizácie ILO; vyzýva vládu, aby na základe spoločnej odbornej prípravy organizovanej 
Európskou konfederáciou odborových zväzov posilnila schopnosti sociálnych partnerov 
zapojiť sa do účinného sociálneho dialógu;

Dobré susedské vzťahy, regionálna a medzinárodná spolupráca

26. víta, že krajina momentálne predsedá Procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe, čím 
dokazuje svoj záväzok budovať silný európsky program a dobré susedské vzťahy 
a podporovať začleňovanie; opätovne potvrdzuje, že pre EÚ je dôležité podporovať 
pristúpenie všetkých krajín v tejto oblasti bez výnimky; domnieva sa, že v tejto snahe by 
mohla pomôcť aj zmena v myslení, keď by sa namiesto označenia západný Balkán začalo 
používať označenie juhovýchodná Európa;

27. víta, že krajina sa zúčastnila na misii EUFOR s názvom ALTHEA a súhlasila, že sa zapojí 
do operácií krízového riadenia v rámci SBOP; vyzýva krajinu, aby zjednotila svoj postoj k 
Medzinárodnému trestnému súdu s postojom EÚ;

°
°      °

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.


