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B7-0000/2012

Europaparlamentets resolution om 2012 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien
(2012/2866(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 16 december 2005 att bevilja landet 
status som kandidatland för EU-medlemskap och av ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möten den 15–16 juni 2006 och den 14–15 december 2006,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 845 (1993) och 817 (1993), FN:s 
generalförsamlings resolution 47/225 (1993) samt interimsavtalet från 1995,

– med beaktande av Internationella domstolens dom om tillämpningen av interimsavtalet av 
den 13 september 1995,

– med beaktande av rekommendation 329(2012) från Europarådets kongress för lokala och 
regionala myndigheter om lokal demokrati i landet,

– med beaktande av kommissionens framstegsrapport för 2012 (SWD(2012)0332) och 
kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 med titeln ”Strategi för utvidgningen 
och huvudfrågor 2012–2013” (COM(2012)0600),

– med beaktande av sina tidigare resolutioner,

– med beaktande av det tionde mötet i den gemensamma parlamentarikerkommittén 
den 7 juni 2012,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 13 december 2012,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att omedelbart fastställa ett datum 
för när anslutningsförhandlingarna ska inledas.

2. Europaparlamentet anser att man gjort ett verkligt framsteg i Europeiska rådets slutsatser 
genom att enhälligt godkänna ett tidsbegränsat beslut senast i juni 2013 på grundval av en 
ytterligare rapport från kommissionen. Parlamentet vill uttrycka sin uppskattning av 
kommissionsledamoten med ansvar utvidgningen för hans initiativ och uppmanar honom 
att ta med en bedömning av kostnaderna utan utvidgning i den rapport som han utarbetar.
Parlamentet uppmuntrar de fortsatta diplomatiska utbyten som har ägt rum mellan Aten, 
Sofia och Skopje, och uppmuntrar alla parter att lägga manken till för att skapa ”goda 
grannförbindelser” som grundar sig på ömsesidig respekt och vänskap. Det irländska 
ordförandeskapet uppmanas att använda sig av intensiv diplomati för att uppnå ett 
tillfredsställande resultat.
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3. Europaparlamentet är övertygat om att inledandet av förhandlingar i sig kan vara av 
avgörande betydelse för att ytterligare uppmuntra reformer och positiva grannförbindelser.

4. Europaparlamentet anser att anslutningsdialogen på hög nivå har varit ett viktigt 
instrument för att bryta det rådande dödläget. Parlamentet välkomnar de framstegs som 
helt eller delvis har gjorts inom över 75 procent av de politikområden som fastställts, och 
betonar att anslutningsdialogen på hög nivå inte är en ersättning för förhandlingarna.

5. Europaparlamentet uttrycker oro över de spänningar som har uppstått i förbindelserna 
mellan olika etniska grupper under året. Parlamentet anser att en förstärkt politisk dialog 
är en förutsättning för fortsatta framsteg på vägen mot ett fredligt multietniskt samhälle.

6. Europaparlamentet välkomnar regeringens rapport om genomförandet av Ohrid-
ramavtalet. Regeringen uppmanas att snabbt gå vidare till nästa steg i översynen.

7. Europaparlamentet välkomnar decentraliseringsprogrammet för 2011–2014 och uppmanar 
till ett fullständigt genomförande av lagen om regional utveckling. Regeringen uppmanas 
att fortsätta med skattedecentraliseringen med ett mål på medellång sikt att 9 procent av 
BNP förbrukas av lokala och regionala myndigheter. Parlamentet berömmer det arbete 
som FN:s utvecklingsprogram utför tillsammans med regeringen för att bygga upp de 
lokala myndigheternas kapacitet.

8. Europaparlamentet välkomnar regeringens multietniska utbildningsprojekt och uppmanar 
alla skolor att följa exemplet från Kumanovo, där man försöker avskaffa systemet med 
separat utbildning för olika etniska grupper.

Namnfrågan

9. Europaparlamentet beklagar fortfarande att namntvisten har hindrat landets väg mot en 
EU-anslutning och håller med Europeiska rådet om att namnfrågan måste lösas slutgiltigt, 
utan att fördröjas ytterligare av parterna.

10. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och rådet att i enlighet med 
EU-fördragen börja utveckla en allmänt tillämplig skiljedomsmekanism som syftar till att 
lösa bilaterala frågor mellan utvidgningsländerna och medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet välkomnar att man i 2012 års framstegsrapport har använt begreppet 
”makedonisk”, vilket är normen i FN, samtidigt som man respekterar de olika språken, 
identiteterna och kulturerna i landet.

Politiska kriterier

12. Europaparlamentet delar kommissionens bedömning att landet alltjämt uppfyller de 
politiska kriterierna.

13. Europaparlamentet anser att man bör stärka parlamentets tillsynsroll i förhållande till 
regeringen och att man bör förbättra vallagen och öka insynen i finansieringen av politiska 
partier för att fullt ut genomföra rekommendationerna från OSSE/ODIHR.
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14. Europaparlamentet välkomnar den nya förvaltningslagen, men efterlyser ytterligare 
insatser för att garantera insyn, opartiskhet och professionalism i den offentliga 
förvaltningen och säkerställa meritbaserad rekrytering.

15. Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att garantera domarkårens oberoende 
och opartiskhet i praktiken. Det är viktigt att fastställa tydliga krav på avskedande av 
domare, så att man kan undanröja hot mot rättsväsendets oberoende. Parlamentet 
välkomnar de framsteg som gjorts med att minska den generella eftersläpningen i 
handläggningen av domstolsmål, men insisterar på att det vidtas åtgärder för att ta itu med 
eftersläpningen i högsta domstolen och förvaltningsdomstolen. Parlamentet uppmanar till 
en gradvis rationalisering av domstolsnätverket.

16. Europaparlamentet välkomnar att lagstiftningen mot korruption stärks, men är bekymrat 
över att korruptionen fortfarande är mycket utbredd. Parlamentet förespråkar fortsatta 
insatser för att få en historik av opartiska fällande domar i mål på hög nivå. Parlamentet 
välkomnar dels det OSSE-stödda programmet mot korruption, PrijaviKorupcija.org-
projektet, som gör det möjligt att rapportera om korruption via sms, dels förklaringen från 
tio borgmästare om nolltolerans mot korruption i deras kommuner.

17. Europaparlamentet välkomnar att förtal har avkriminaliserats och att dialogen mellan 
regeringen och journalister i frågor som rör yttrandefrihet har fördjupats. Parlamentet ser 
emellertid med oro på att landet har tappat 26 placeringar i Reportrar utan gränsers 
pressfrihetsindex och efterlyser ytterligare insatser för att stärka yrkesnormerna inom 
journalistiken, främja mediepluralism, det offentliga radio- och tv-bolagets oberoende och 
insyn i ägandet av medier. Parlamentet stöder de aktivister som via sociala medier har 
lobbat för att censuren på internet ska avskaffas.

18. Europaparlamentet välkomnar lagen om lika möjligheter, strategin för 
jämställdhetsbaserad budgetering, anslagen till handlingsplanen för integrering av romer 
och projektet för att hjälpa romer att legalisera sina hem. Parlamentet välkomnar också att 
det har öppnats ett nytt stödkontor för hbti-personer, men uttrycker oro över att det har 
vandaliserats. Parlamentet uppmuntrar ministrar och tjänstemän att offentligt fördöma 
diskriminering av hbti-personer och se till att det inte förekommer någon diskriminering 
på någon av de grunder som nämns i fördraget. Parlamentet anser att romernas situation 
inte får användas som förevändning för att hindra viseringsfria resor från landet till EU.

19. Europaparlamentet välkomnar att det finns så många kvinnliga parlamentsledamöter 
jämfört med i vissa EU-medlemsstater, men är samtidigt oroat över de låga 
sysselsättningsnivåerna bland kvinnor. Parlamentet uppmanar myndigheterna att stärka 
barnomsorgen för barn med funktionshinder, gatubarn, barn som använder narkotika och 
barn som utsätts för våld i hemmet, sexuellt utnyttjande eller olaglig handel.

20. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts av rådet för skydd mot 
diskriminering. Parlamentet pekar på behovet av att det bemannas fullt ut och anser att det 
faktum att det har godkänts av det europeiska nätverket av nationella jämställdhetsorgan 
kan tjäna som exempel för andra myndigheter och organisationer att medverka i relevanta 
europeiska nätverk.
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Det civila samhället

21. Europaparlamentet anser att en förutsättning för ytterligare demokratiska framsteg i landet 
är att det utvecklas ett politiskt klimat som respekterar en mångfald av åsikter från ett 
oberoende civilt samhälle. Parlamentet uppmanar organisationerna i det civila samhället 
att värna sitt oberoende och att tillsammans med organisationer i det civila samhället från 
grannländerna och från EU i stort stärka gemensamma projekt till ömsesidig nytta.

22. Europaparlamentet välkomnar det samråd som ägde rum med organisationerna i det civila 
samhället i samband med ändringen av lagen om rättshjälp och om stiftelser. Parlamentet 
anser att man vid lämplig tidpunkt bör hålla fullständiga samråd med det civila samhället 
om alla relevanta politiska initiativ och att man bör inkludera öppet valda observatörer 
från det civila samhället i alla regeringens relevanta arbetsgrupper.

23. Europaparlamentet anser att den parlamentariska undersökningen om 
föranslutningsinstrumentet visar att regeringen måste vinnlägga sig om att uppnå målet 
om partnerskap med det civila samhället och inrätta en nationell fond för medfinansiering 
som gör det möjligt för organisationerna i det civila samhället att delta fullt ut i 
EU-relaterade program. Parlamentet kräver att organisationerna i det civila samhället 
inkluderas fullt ut i programplaneringsbesluten för nästa föranslutningsinstrument och att 
de tilldelas minst 15 procent av dess medel.

Ekonomiska frågor

24. Europaparlamentet berömmer landet för att ha upprätthållit den makroekonomiska 
stabiliteten, men konstaterar att den globala ekonomiska nedgången har haft negativa 
effekter på de utländska investeringarna i landet.

25. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att arbetslösheten fortfarande är mycket hög och 
att ungdomsarbetslöshetssiffrorna är bland de högsta i världen. Parlamentet välkomnar 
den handlingsplan om ungdomsarbetsarbetslöshet som har utarbetats i anslutning till 
ILO:s program om anständigt arbete. Regeringen uppmanas att bygga vidare på det 
gemensamma utbildningsprogram som har anordnats av Europeiska fackliga 
samorganisationen för att stärka förmågan hos arbetsmarknadens parter att engagera sig i 
en välfungerande social dialog.

Goda grannförbindelser, regionalt och internationellt samarbete

26. Europaparlamentet välkomnar att landet för närvarande är ordförande i sydösteuropeiska 
samarbetsprocessen, vilket vittnar om landets engagemang för en stark europeisk agenda, 
goda grannförbindelser och delaktighet. Parlamentet bekräftar att det är viktigt att EU 
strävar efter att alla länder i regionen, utan undantag, blir medlemmar. Att ändra synsätt 
från ”västra Balkan” till ”sydöstra Europa” skulle kunna underlätta denna strävan.

27. Europaparlamentet gläder sig över landets deltagande i Europeiska unionens militära 
operation i Bosnien och Hercegovina (Althea) och över avtalet om landets deltagande i 
GSFP-insatser för krishantering. Parlamentet uppmanar landet att anpassa sig till EU:s 
ståndpunkt i fråga om Internationella brottmålsdomstolen.
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28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till landets regering och 
parlament.


