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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Pohjois-Makedoniaa koskevista komission kertomuksista 2019–2020
(2019/2174(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ja 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, joilla lykättiin päätöksiä liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

– ottaa huomioon liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian 
kanssa 26. maaliskuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa vahvistettiin 
25. maaliskuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja 
assosiaatioprosessista,

– ottaa huomioon myös Prespan sopimuksena tunnetun 17. kesäkuuta 2018 tehdyn 
lopullisen sopimuksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 
(1993) kuvailtujen erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen 
sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen 
kumppanuuden perustamisesta,

– ottaa huomioon 1. elokuuta 2017 allekirjoitetun ja tammikuussa 2018 ratifioidun 
Bulgarian ja Pohjois-Makedonian tasavallan välisen sopimuksen ystävyydestä, hyvästä 
naapuruudesta ja yhteistyöstä,

– ottaa huomioon Pohjois-Makedonian liittymisen Natoon 27. maaliskuuta 2020,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon liittymisprosessin 
tehostamisesta ja uskottavasta mahdollisuudesta unionin jäsenyyteen Länsi-Balkanin 
maille (COM(2020)0057),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Pohjois-Makedoniaa koskevasta vuoden 
2019 kertomuksesta (SWD(2019)0218),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2020 
tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Pohjois-Makedoniaa koskevasta vuoden 
2020 kertomuksesta (SWD(2020)0351),

– ottaa huomioon Berliinin prosessin vuoden 2020 Sofian huippukokouksen, jonka 
puheenjohtajina toimivat Bulgaria ja Pohjois-Makedonia,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen 
EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Pohjois-Makedonialle,
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– ottaa huomioon neljän suurimman puolueen välillä Skopjessa 2. kesäkuuta ja 
15. heinäkuuta 2015 aikaansaadun niin sanotun Pržinon sopimuksen sekä 
20. heinäkuuta ja 31. elokuuta 2016 tehdyn neljän puolueen sopimuksen sen 
täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden vapauden 
vahvistamisesta: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen 
rooli (2020/2009(INI)),

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa1,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa maasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että Pohjois-Makedonia on edistynyt johdonmukaisesti tiellä kohti 
EU:ta;

B. ottaa huomioon, että maa etenee vakaasti oikeusvaltioperiaatteen sekä demokraattisten 
instituutioiden ja menettelyjen toiminnan alalla

C. katsoo, että EU:hun liittyvissä strategisissa uudistuksissa tarvitaan lisää johdonmukaisia 
toimia, jotka edellyttävät kaikkien johtajien ja sidosryhmien yhteistä osallistumista;

D. ottaa huomioon, että komissio toimitti neuvottelukehystä koskevan luonnoksen 
1. heinäkuuta 2020;

1. suhtautuu myönteisesti Pohjois-Makedonian selkeisiin strategisiin linjauksiin ja 
sitoutumiseen Euroopan yhdentymiseen, mistä on osoituksena liittymiseen liittyvien 
uudistusten jatkuva täytäntöönpano;

2. kehottaa viranomaisia jatkamaan yhteisymmärryksessä toteutettavia toimia, joilla 
vahvistetaan demokratian lujittamista ja muutosprosessia, torjutaan korruptiota ja 
palautetaan oikeusvaltioperiaate ja parannetaan samalla tiedotusvälineiden ja 
kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöä;

Oikeusvaltioperiaate

3. korostaa, että on äärimmäisen tärkeää pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta uudistamalla 
oikeuslaitosta ja nostamalla johdonmukaisesti syytteitä korkean tason korruptiota ja 
rikollisverkostoja vastaan;

4. antaa tunnustusta siitä, että Venetsian komission ja johtavien asiantuntijoiden ryhmän 
järjestelmällisiä oikeusvaltiokysymyksiä koskevien ”kiireellisten uudistustavoitteiden” 
ja suositusten jatkotoimissa on edistytty vakaasti;

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0050.
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5. antaa tunnustusta korruption ja eturistiriitojen ehkäisemistä, lobbausta, tiedonsaantia, 
väärinkäytösten paljastajien suojelua ja syyttäjänvirastoa koskevan lainsäädännön 
hyväksymiselle ja kehottaa panemaan ne tehokkaasti täytäntöön;

6. katsoo, että korruption ja rikollisuuden torjunnasta, kestävästä kehityksestä ja 
henkilöresursseista vastaavan varapääministerin viran perustaminen on merkki selkeästä 
poliittisesta sitoutumisesta näiden kysymysten ratkaisemiseen ensisijaisena asiana;

7. kehottaa saattamaan päätökseen toimet, joilla varmistetaan oikeus- ja syyttäjälaitoksen 
ammattimaisuus, riippumattomuus, koskemattomuus ja vastuuvelvollisuus, muun 
muassa panemalla tehokkaasti täytäntöön yleisen syyttäjän virastoa koskevat eettiset 
säännöt ja keskeinen lainsäädäntö, varmistamalla kestävät ratkaisut erityissyyttäjän 
virastoon liittyvissä tapauksissa sekä vastuuvelvollisuus rikoksista, jotka liittyvät 
laajamittaiseen salakuuntelutapaukseen;

8. kannustaa saattamaan päätökseen turvallisuus- ja tiedustelualan institutionaaliset 
uudistukset ja rakennemuutokset;

9. kehottaa jatkamaan toimia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi 
soveltamalla rahanpesuun, talousrikoksiin ja terrorismin rahoittamiseen tehokkaita 
varoittavia, ehkäiseviä ja paljastavia toimia ja tutkimalla ja sanktioimalla ne tehokkaasti 
sekä toteuttamalla rikollisverkostojen hajottamiseen tähtääviä toimia;

Demokraattisten instituutioiden toiminta

10. on tyytyväinen maan tärkeimpien poliittisten voimien myönteiseen sitoutumiseen, joka 
mahdollistaa keskeisen lainsäädännön hyväksymisen ja sujuvan vaaliprosessin;

11. on tyytyväinen siihen, että oppositiopuolueet osallistuivat edelleen Pohjois-Makedonian 
tasavallan kansalliskokoukseen ja tukivat keskeisiä päätöksiä kansallisen edun nimissä;

12. muistuttaa Jean Monnet -vuoropuheluprosessin merkityksestä luottamuksen 
rakentamisessa, demokraattisen kulttuurin vahvistamisessa ja parlamentaaristen 
valmiuksien parantamisessa, sillä se helpottaa poliittista vuoropuhelua 
kansalliskokouksessa; pitää myönteisenä puolueiden rakentavaa osallistumista tähän 
prosessiin ja sitoutumista sen päätelmien täytäntöönpanoon ja sen neljännen kierroksen 
koollekutsumiseen;

13. korostaa tarvetta parantaa lainsäädäntöprosessia minimoimalla nopeutettujen 
menettelyjen käyttö ja mahdollistamalla asianmukaiset kuulemiset ja 
vaikutustenarvioinnit; muistuttaa, että parlamentin työjärjestystä on parannettava 
konsensuksella;

14. korostaa, että vaalilaki on tarkistettava oikea-aikaisesti, osallistavasti ja kattavasti;

15. kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä poliittisten puolueiden rahoituksen avoimuuden 
parantamiseksi; muistuttaa, että valtion tilintarkastusviraston suositukset on pantava 
tehokkaasti täytäntöön;

16. vaatii lisäparannuksia EU:n rahoituksen avoimuuteen ja näkyvyyteen tehokkaan 
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valvonnan, tarkastusten ja seurannan varmistamiseksi;

Perusoikeudet

17. tukee pyrkimyksiä varmistaa osallistava politiikka, jolla suojellaan kaikkien 
kansalaisten perusvapauksia ja -oikeuksia kiinnittäen erityistä huomiota naisiin, nuoriin, 
vammaisiin henkilöihin, etnisiin vähemmistöryhmiin, hlbtiq-henkilöihin ja heikosti 
koulutettuihin työttömiin;

18. suhtautuu myönteisesti siihen, että on jälleen hyväksytty syrjinnän vastaista 
lainsäädäntöä, ja kehottaa viranomaisia toteuttamaan osallistavan ja avoimen prosessin, 
jolla perustetaan riippumaton syrjinnän vastainen komissio, jolla varmistetaan kaikkien 
syrjäytyneiden ryhmien suojelu ja osallistaminen; kannustaa kansalliskokousta 
hyväksymään lainsäädäntöä, joka mahdollistaa yksinkertaistetun, avoimen ja 
helppokäyttöisen menettelyn sukupuolen oikeudellista vahvistamista varten ja estää 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän;

19. suhtautuu myönteisesti jatkuvaan edistymiseen sen varmistamisessa, että 
kansalaisyhteiskunta otetaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti mukaan 
päätöksentekoprosesseihin eri politiikanaloilla, sekä valtiosta riippumattoman sektorin 
taloudellisen kestävyyden turvaamisessa, ja kehottaa edistymään edelleen näillä aloilla;

20. kannustaa kansalliskokousta hyväksymään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä 
ja siltä suojelua koskevan lain, jolla perustetaan tehokas mekanismi todisteiden 
keräämiseksi ja tekijöiden asettamiseksi syytteeseen ja jonka yhteydessä toteutetaan 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä suojellaan covid-19-pandemian myötä 
lisääntyneen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreja ja 
tuetaan heitä;

21. kehottaa Pohjois-Makedonian lainsäätäjiä toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan 
naisten riittävä edustus kaikissa päätöksentekotehtävissä, ja puuttumaan edelleen 
sukupuolten väliseen epätasapainoon ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin työvoimassa;

22. suhtautuu myönteisesti maan pyrkimyksiin parantaa yhteistyötä muuttoliikkeen 
hallinnassa ja pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tarpeisiin 
vastaamisessa; muistuttaa, että on luotava toimiva mekanismi laittomien muuttovirtojen 
hallitsemiseksi, kansainvälisen suojelun varmistamiseksi ja ihmisten salakuljetusta 
harjoittavien verkostojen torjumiseksi;

Tiedotusvälineet

23. toteaa, että sananvapaudelle ja tiedotusvälineiden riippumattomuudelle yleisesti 
suotuisaa ympäristöä on parannettava parantamalla itsesääntelyä, omistajuuden 
avoimuutta ja mainosmarkkinoita, samalla kun lisätään julkisten ja yksityisten 
tiedotusvälineiden rahoituksen kestävyyttä ja puolueettomuutta;

24. kannustaa systeemisiin mediauudistuksiin, joilla elvytettäisiin kilpailua, julkisen 
palvelun yleisradioyhtiön riippumattomuutta ja laadukasta tutkivaa journalismia;

25. antaa tunnustusta toimille, joilla parannetaan tiedotusvälineiden itsesääntelyä ja 
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ammatillisia normeja;

26. kehottaa hyväksymään toimenpiteitä, joilla turvataan julkisen palvelun yleisradioyhtiön 
sekä audio- ja audiovisuaalimedioiden viraston taloudellinen ja toiminnallinen 
riippumattomuus;

27. kehottaa tutkimaan tehokkaasti media-alan ammattilaisiin kohdistuvat fyysiset uhat ja 
sanalliset hyökkäykset; 

28. panee merkille laadukkaan journalismin ja medialukutaidon varmistamisen merkityksen 
laajalle levinneen disinformaation ja valeuutisten torjunnassa;

Sosioekonomiset uudistukset

29. kannustaa hallitusta asettamaan etusijalle toimenpiteet, joilla pyritään lieventämään 
talouden supistumista, edistämään monipuolistamista, kilpailua ja digitalisaatiota sekä 
puuttumaan epäviralliseen talouteen;

30. kehottaa tehostamaan sosioekonomisia toimenpiteitä väestön vähenemiseen ja 
aivovuotoon puuttumiseksi aktiivisella työmarkkinapolitiikalla, jolla vähennetään 
pitkäaikaistyöttömyyttä;

31. muistuttaa, että on tärkeää varmistaa oikea-aikaiset, kattavat ja korkealaatuiset 
monialaiset tilastotiedot, ja kehottaa maata toteuttamaan pitkään odotetun 
väestölaskennan;

Energia, liikenne ja ympäristö

32. muistuttaa, että energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, toimitusvarmuutta ja 
päästövähennyksiä koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vielä huomattavia 
ponnisteluja;

33. suosittaa, että julkiset investoinnit keskitetään kestävään kasvuun ja työpaikkojen 
luomiseen, ja kehottaa maata parantamaan energiahuoltonsa varmuutta ja kestävyyttä 
lisäämällä tehokkuutta ja monipuolisuutta uusiutuvien energialähteiden kestävän käytön 
avulla;

34. suhtautuu myönteisesti jatkuviin toimiin, joilla varmistetaan kolmannen energiapaketin 
velvoitteiden noudattaminen ja luodaan yhdennetyt alueelliset energiamarkkinat;

35. palauttaa mieliin Länsi-Balkanin talous- ja investointiohjelman potentiaalin alueellisten 
yhteyksien parantamisessa rautatiekäytävä VIII:n kautta Bulgariaan ja 
kaasuyhdysjohtojen kautta Kreikkaan, Kosovoon ja Serbiaan;

36. vaatii poliittista tahtoa ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskevien 
kunnianhimoisten suunnitelmien toteuttamiseksi;

37. toistaa kehotuksensa puuttua kaupunkien hälyttävään ilmansaastetasoon siirtymällä 
kestävään energiaan, lämmitykseen ja liikenteeseen; 
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Alueellinen yhteistyö ja ulkopolitiikka

38. toistaa täyden tukensa alueen tehostetulle alueelliselle yhteistyölle ja vetoaa kaikkiin 
osapuoliin, jotta ne varmistaisivat Kreikan kanssa tehdyn Prespan sopimuksen ja hyviä 
naapuruussuhteita Bulgarian kanssa koskevan sopimuksen täysimääräisen ja jatkuvan 
täytäntöönpanon; 

39. pitää valitettavana, että Bulgaria ja Pohjois-Makedonia eivät ole vielä löytäneet 
kompromissia historiaan ja kieleen liittyvissä kysymyksissä, ja luottaa siihen, että ne 
saadaan pian ratkaistua, jotta yhdentymisvauhti ei vaarannu, ja odottaa mielenkiinnolla 
ensimmäisen hallitustenvälisen konferenssin järjestämistä, jolla liittymisneuvottelut 
saadaan pikaisesti käyntiin;

40. kehottaa jälleen kaikkia alueellisia poliittisia johtajia ryhtymään kiireellisiin toimiin, 
jotta voidaan perustaa alueellinen komissio (RECOM), jonka tehtävänä on selvittää 
tosiasiat kaikista entisen Jugoslavian alueella tehtyjen sotarikosten ja muiden vakavien 
ihmisoikeusloukkausten uhreista RECOM-liittouman tekemän merkittävän työn 
pohjalta;

41. suhtautuu myönteisesti Pohjois-Makedonian jatkuvaan sitoutumiseen alueellisiin 
aloitteisiin ja kehottaa panemaan vakaasti täytäntöön velvoitteet erilaisissa alueellisissa 
puitteissa, jotka edistävät yhteisiä alueellisia markkinoita;

42. kehottaa Pohjois-Makedoniaa jatkamaan osallistumista EU:n 
kriisinhallintaoperaatioihin sekä lisäämään toimiensa yhdenmukaisuutta yhteisen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan kanssa;

°

° °

43. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille 
ja parlamenteille sekä Pohjois-Makedonian tasavallan presidentille, hallitukselle ja 
kansalliskokoukselle.


