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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije v letu 2012
(2012/2866(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se državi dodeli 
status države kandidatke za članstvo v EU, ter sklepov predsedstva, objavljenih po 
srečanjih Evropskega sveta 15. in 16. junija 2006 ter 14. in 15. decembra 2006,

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 854 (1993) in 
št. 817 (1993), resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 47/225 (1993) ter 
začasnega sporazuma iz leta 1995,

– ob upoštevanju sodbe Meddržavnega sodišča o izvajanju začasnega sporazuma z dne 
13. septembra 1995,

– ob upoštevanju priporočila št. 329 (2012) Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta 
Evrope o lokalni demokraciji v državi,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku za leto 2012 (SWD(2012)0332) in sporočila 
Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom „Strategija širitve in glavni izzivi v obdobju 
2012–2013“ (COM(2012)0600),

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij,

– ob upoštevanju 10. seje skupnega parlamentarnega odbora dne 7. junija 2012,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 13. decembra 2012,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

Splošne ugotovitve

1. ponovno poziva Svet, naj brez dodatnega odlašanja določi datum za začetek pristopnih 
pogajanj;

2. je prepričan, da sklepi Evropskega sveta, ki so bili sprejeti soglasno in predvidevajo 
odločitev v omejenem roku do junija 2013 ter na podlagi dodatnega poročila Komisije, 
predstavljajo resničen korak naprej; čestita komisarju za širitev za njegove pobude in ga 
poziva, naj v poročilo, ki ga pripravlja, vključi oceno stroškov, ki bi nastali, če do širitve 
ne bi prišlo; spodbuja stalne diplomatske izmenjave med Atenami, Sofijo in Skopjem ter 
vse strani poziva, naj izkažejo pristno privrženost „dobrososedskim odnosom“ na podlagi 
medsebojnega spoštovanja in prijateljstva; poziva irsko predsedstvo, naj si s poglobljenimi 
diplomatskimi dejavnostmi prizadeva za zadovoljiv rezultat;

3. je trdno prepričan, da že sam začetek pogajanj lahko „prevesi jeziček na tehtnici“ in 
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dodatno spodbudi reforme in dobre odnose s sosedi;

4. meni, da je bil dialog na visoki ravni o pristopu pomemben instrument za odpravo zastoja; 
pozdravlja napredek, ki je bil v celoti ali deloma dosežen na 75 % opredeljenih političnih 
področjih; poudarja, da dialog na visoki ravni o pristopu ni nadomestilo za pogajanja;

5. izraža zaskrbljenost zaradi občutljivosti v medetničnih odnosih, ki je nastopila med letom; 
verjame, da je okrepljen politični dialog bistvenega pomena za nadaljnji napredek pri 
oblikovanju miroljubne večetnične družbe;

6. pozdravlja poročilo vlade o izvajanju ohridskega okvirnega sporazuma; spodbuja vlado, 
naj hitro začne naslednjo fazo revizije;

7. pozdravlja program decentralizacije za obdobje 2011-2014 in poziva k celovitemu 
izvajanju zakona o regionalnem razvoju; spodbuja vlado, naj nadaljuje fiskalno 
decentralizacijo s srednjeročnim ciljem, po katerem bi 9 % BDP porabile lokalne in 
regionalne oblasti; izreka pohvalo delu programa Združenih narodov za razvoj, ki 
partnersko sodeluje z vlado za krepitev zmogljivosti lokalne uprave;

8. pozdravlja vladni projekt večetničnega izobraževanja in poziva vse šole, naj sledijo zgledu 
kumanovskih šol, ki poskušajo odpraviti ločeno izobraževanje pripadnikov različnih 
etničnih skupnosti;

Vprašanje imena

9. še naprej obžaluje, da je spor zaradi imena blokiral pot te države do članstva v EU; 
soglaša z Evropskim svetom, da je treba vprašanje imena brez odlašanja dokončno 
zaključiti na obeh straneh;

10. ponovno poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s pogodbama EU začneta razvijati splošno 
uporaben arbitražni mehanizem, namenjen reševanju dvostranskih vprašanj med državami 
pristopnicami in državami članicami;

11. pozdravlja uporabo izraza „makedonski“ v poročilu o napredku za leto 2012, kot se 
praviloma uporablja v Združenih narodih, ob istočasnem spoštovanju različnih jezikov, 
identitet in kultur v državi;

Politična merila

12. soglaša z oceno Komisije, da država še naprej izpolnjuje politična merila;

13. poziva h krepitvi nadzorne vloge parlamenta v odnosu do vlade ter krepitvi volilnega 
zakonika in izboljšanju preglednosti financiranja političnih strank, da bi se v celoti 
izvajala priporočila Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)/Urada za 
demokratične ustanove in človekove pravice (ODIHR);

14. pozdravlja nov zakon o upravi; poziva k dodatnim prizadevanjem za zagotavljanje 
preglednosti, nepristranskosti in strokovnosti javne uprave in za zagotavljanje 
zaposlovanja, ki temelji na dosežkih;
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15. poziva k dodatnim prizadevanjem za zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti 
sodstva v praksi; meni, da je pomembno opredeliti jasne zahteve za razrešitev sodnikov, 
da se odpravi tveganje za neodvisnost sodstva; pozdravlja napredek pri celovitem 
zmanjševanju sodnih zaostankov, vseeno pa poziva k sprejetju ukrepov za odpravljanje 
zaostankov na vrhovnem sodišču in na upravnem sodišču; poziva k postopni 
racionalizaciji mreže sodišč;

16. pozdravlja krepitev protikorupcijskega pravnega okvira, vseeno pa je zaskrbljen, ker 
korupcija ostaja vsesplošno razširjena; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za doseganje 
obsodb v zadevah na visoki ravni; pozdravlja program boja proti korupciji, ki ga podpira 
OVSE, in sicer projekt PrijaviKorupcija.org, ki omogoča prijavo korupcije z SMS 
sporočilom, ter izjavo desetih županov proti kakršnikoli toleranci za korupcijo v njihovih 
občinah; 

17. pozdravlja dekriminalizacijo obrekovanja ter poglabljanje dialoga med vlado in novinarji 
o vprašanjih, povezanih s svobodo izražanja; vseeno izraža zaskrbljenost, ker je država 
zdrsnila za 26 mest na lestvici svobode medijev organizacije Novinarji brez meja, ter 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za krepitev strokovnih standardov v novinarstvu, 
spodbujanje pluralnosti medijev, neodvisnost javne radiotelevizije in preglednost 
lastništva medijev; podpira aktiviste na družbenih omrežjih, ki so lobirali proti cenzuri 
interneta;

18. pozdravlja nov zakon o enakih možnostih, strategijo o oblikovanju proračuna na temelju 
razmerja med spoloma, financiranje akcijskega načrta na področju vključevanja Romov in 
projekt pomoči Romom pri legalizaciji njihovih domov; pozdravlja odprtje novega urada 
za podporo skupnosti lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, 
vseeno pa izraža zaskrbljenost zaradi vandalizma, ki mu je bil izpostavljen; poziva 
ministre in funkcionarje, naj javno obsodijo diskriminacijo lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev ter naj se zavežejo nasprotovanju vsem oblikam 
diskriminacije, ki so navedene v pogodbi; meni, da se vprašanja Romov ne sme 
uporabljati kot izgovor za izpodbijanje pravice do potovanj brez vizumov iz te države v 
EU;

19. pozdravlja visoko število poslank v primerjavi z nekaterimi državami članicami EU, 
obenem po ostaja zaskrbljen zaradi nizke udeležbe žensk na trgu dela; poziva oblasti, naj 
okrepijo storitve varstva za invalidne otroke, otroke z ulice, otroke, ki uporabljajo droge, 
in tiste, ki so žrtve nasilja v družini, spolnih zlorab ali trgovine z ljudmi;

20. pozdravlja napredek, ki ga je dosegla Komisija za varstvo pred diskriminacijo; poziva, naj 
se ji dodelijo vsi potrebni človeški viri, in meni, da je njeno sprejetje v evropsko mrežo 
organov za enakost drugim agencijam in organizacijam zgled vključevanja v ustrezne 
evropske mreže;

Civilna družba

21. meni, da je razvoj politične kulture, v kateri se spoštuje pluralnost mnenj iz neodvisne 
civilne družbe, bistven za pospeševanje demokratičnega napredka v državi; poziva 
organizacije civilne družbe, naj varujejo svojo neodvisnost in poglabljajo skupne projekte, 
ki so v vzajemno korist, z organizacijami civilne družbe iz sosednjih držav in bolj splošno 
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iz vse EU;

22. pozdravlja posvetovanje z organizacijami civilne družbe kar zadeva spremembe zakonov 
o pravni pomoči in o fundacijah; poziva k celovitim in pravočasnim posvetovanjem s 
civilno družbo o vseh pomembnih političnih pobudah in vključitvi članov-opazovalcev v 
vse zadevne vladne delovne skupine, ki se pregledno izberejo iz civilne družbe;

23. meni, da parlamentarna študija o Instrumentu za predpristopno pomoč kaže, da se mora 
vlada zavezati cilju „partnerstva“ s civilno družbo in oblikovati nacionalni sklad za
zagotavljanje sofinanciranja, s katerim bo organizacijam civilne družbe omogočila 
celovito sodelovanje v programih, povezanih z EU; poziva, naj organizacije civilne družbe 
celovito sodelujejo pri programskih odločitvah naslednjega Instrumenta za predpristopno 
pomoč in naj se jim dodeli najmanj 15 % sredstev tega instrumenta;

Gospodarska vprašanja

24. izreka pohvalo državi za ohranjanje makroekonomske stabilnosti; vseeno opaža negativne 
posledice svetovne gospodarske krize na priliv naložb v državo;

25. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je brezposelnost še vedno zelo visoka, pri čemer je 
brezposelnost mladih med najvišjimi na svetu; pozdravlja akcijski načrt za zaposlovanje 
mladih, ki je bil razvit skupaj programom Mednarodne organizacije dela za dostojno delo; 
poziva vlado, naj se opre na skupno usposabljanje, ki ga organizira evropska 
konfederacija sindikatov, da bi okrepila zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v 
učinkovitem socialnem dialogu;

Dobrososedski odnosi, regionalno in mednarodno sodelovanje

26. pozdravlja dejstvo, da država trenutno predseduje Procesu sodelovanja v jugovzhodni 
Evropi, s čimer izkazuje svojo zavezanost močni evropski agendi, dobremu sosedstvu in 
vključevanju; ponovno potrjuje, da je za EU pomembno, da si prizadeva za pristop vseh 
držav iz te regije brez izjeme; je prepričan, da bi pri teh prizadevanjih lahko pomagal 
preskok v miselnosti od „zahodnega Balkana“ k „jugovzhodni Evropi“;

27. pozdravlja sodelovanje države pri misiji Euforja Althea in sporazum, po katerem bo 
država sodelovala v operacijah skupne varnostne in obrambne politike za krizno 
upravljanje; poziva državo, naj se uskladi s stališčem EU glede Mednarodnega 
kazenskega sodišča;

°
°      °

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu te države.


