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Έκθεση προόδου για το 2009 της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την 

έκθεση προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ης Ιουνίου 2003, στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε η 

υπόσχεση προς όλα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, 

να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώς 

υποψήφιας για ένταξη χώρας, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των 

Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15-16 Ιουνίου 2006 και στις 14-

15 Δεκεμβρίου 2006, 

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 

2009  «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2009-2010»1, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτης συνόδου του Συμβουλίου Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που 

πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2009, 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 31ης Μαρτίου 2009, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της ΕΕ και της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με την επανεισδοχή, και τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 20092,  που 

εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι 

υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι 

υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2008/212/ΕΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 

2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην 
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ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας1, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 

Σχέσεων στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2009, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της διεύρυνσης είναι επωφελής τόσο για τις 

προσχωρούσες χώρες όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ συνεχίζει να επηρεάζει θετικά 

τις μεταρρυθμίσεις στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και συμβάλλει στην ενίσχυση 

της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας σε αυτήν, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί 

να ενταχθεί στην ΕΕ συνιστά σημαντική προτεραιότητα στην ενταξιακή ατζέντα της ΕΕ, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνεχίζει 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις 

εκπληρώσει όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, 

1. επαινεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την πρόοδο που 

σημείωσε στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έκθεση προόδου· σημειώνει 

με ικανοποίηση το γεγονός ότι, βάσει της προόδου αυτής, η Επιτροπή εισηγήθηκε την 

έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ζητεί από το Συμβούλιο να επικυρώσει 

χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την εισήγηση της Επιτροπής κατά τη σύνοδο κορυφής του 

Μαρτίου του 2010, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων 

και Εξωτερικών της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2009· αναμένει την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων στο εγγύς μέλλον· 

2. τονίζει ότι η σαφής, απτή και έγκαιρη προοπτική προσχώρησης στη ΕΕ παραμένει η 

κύρια κινητήρια δύναμη της διαδικασίας μεταρρύθμισης στις χώρες της περιοχής, και 

ιδίως στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· υπενθυμίζει, επίσης, ότι 

η απρόσκοπτη πρόοδος όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ είναι καίριας σημασίας 

για τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας, η οποία συνιστά κοινό στόχο, ευρέως 

αποδεκτό από τους πολιτικούς παράγοντες και τις εθνοτικές ομάδες στη χώρα· 

Πολιτικές εξελίξεις 

3. χαιρετίζει την ευρεία συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σχετικά 

με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 

συναίνεση αυτή και ο βελτιωμένος πολιτικός διάλογος έχουν οδηγήσει σε επιτάχυνση της 

διαδικασίας έγκρισης της νομοθεσίας για την ένταξη στην ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, τη 

σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων αυτών· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού υποστηρίζει τη 

διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και ως εκ τούτου υποστηρίζει με θέρμη τις 

απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις· 

4. σημειώνει την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα όσον αφορά την 
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καταπολέμηση της διαφθοράς, και ιδίως την έγκριση του νόμου για τη χρηματοδότηση 

των πολιτικών κομμάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαφθορά, ένα κοινό πρόβλημα των 

χωρών της περιοχής, παραμένει διαδεδομένη, και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 

δυναμικές προσπάθειες για την εξάλειψή της· 

5. υπενθυμίζει ότι θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η λειτουργία κοινοβουλίων που 

εργάζονται αποδοτικά, επιτελώντας τον νομοθετικό τους ρόλο και ασκώντας έλεγχο στις 

δραστηριότητες των κυβερνήσεων· εν προκειμένω, χαιρετίζει την έγκριση του νόμου 

σχετικά με τη Βουλή της χώρας, ο οποίος βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία της· 

σημειώνει ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της Βουλής και να ενισχυθεί ο 

ρόλος της αντιπολίτευσης, μέσω της τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την 

πρόσφατη απόφαση πολιτικού κόμματος να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική 

δραστηριότητα και ζητεί από όλα τα πολιτικά κόμματα να επιδιώξουν μια γενικά 

αποδεκτή λύση που να οδηγήσει σε εξομάλυνση του κοινοβουλευτικού έργου· 

6. επαινεί τις αρχές για τον τρόπο διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών και των εκλογών 

για την τοπική αυτοδιοίκηση, που συνιστά αξιόλογη πρόοδο σε σύγκριση με τις 

βουλευτικές εκλογές του 2008· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι οι εκλογές 

διεξήχθησαν σύμφωνα με τα περισσότερα από τα διεθνή πρότυπα, και καλεί την 

κυβέρνηση να εφαρμόσει σύντομα και τις υπόλοιπες συστάσεις του Γραφείου 

Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, ιδίως ενημερώνοντας 

τους εκλογικούς καταλόγους, εξασφαλίζοντας την ίση πρόσβαση κομμάτων και 

υποψηφίων στα μέσα ενημέρωσης και εφαρμόζοντας πλήρως τις διατάξεις περί 

χρηματοδότησης της εκλογικής εκστρατείας· εφιστά την προσοχή σε ορισμένα 

κρούσματα άσκησης πίεσης και εκφοβισμού ψηφοφόρων, ιδίως δημοσίων υπαλλήλων, τα 

οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· χαιρετίζει το γεγονός ότι ορισμένα από τα πρόσωπα 

που διέπραξαν παρατυπίες έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη, και αναμένει ότι θα 

ερευνηθούν και οι υπόλοιπες παρατυπίες, ώστε να διωχθούν οι υπεύθυνοι· 

7. τονίζει ότι έχει ύψιστη σημασία να βελτιωθούν οι διεθνοτικές σχέσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων κάθε εθνοτικής 

προέλευσης, με συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Οχρίδας, η οποία 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων που ζουν στη χώρα· 

καλεί όλες τις κοινότητες και τους ηγέτες τους να σέβονται τις ευαισθησίες των άλλων 

ομάδων, ιδίως δε να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν εμπρηστική γλώσσα και 

προκλητικούς συμβολισμούς που υπονομεύουν τον ρόλο άλλων εθνοτικών ομάδων· 

τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της παιδείας στην διαδικασία ενοποίησης και καλεί, εν 

προκειμένω, τις αρχές να καταργήσουν σταδιακά τις χωριστές ανά εθνότητα βάρδιες στα 

σχολεία· 

8. εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην εν εξελίξει διαδικασία της αποκέντρωσης, η οποία 

συνιστά σημαντικό βήμα προς την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη βελτίωση 

των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων· τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η επιτυχής 

εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, πρέπει να χορηγηθούν στους δήμους επαρκείς πόροι, 

ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα και πρέπει να 

βελτιωθεί η ικανότητά τους να εκτελούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται· 

9. τονίζει ότι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη αποτελεί ζωτικό στοιχείο του 

κράτους δικαίου· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα 



 

της δικαιοσύνης, καθώς και τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις 

μεταρρυθμίσεις, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των δαπανών για 

τα δικαστήρια και την Εισαγγελία· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των νόμων 

και καλεί τις αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω την ανεξαρτησία των δικαστών και να 

διασφαλίσουν την αμεροληψία τους· σημειώνει ότι έχει περιοριστεί ο αριθμός των 

καθυστερούμενων δικαστικών υποθέσεων, και ενθαρρύνει τις αρχές να βελτιώσουν 

περαιτέρω την αποδοτικότητα του συστήματος, συνεχίζοντας να ενισχύουν το σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες· 

επιπλέον, ζητεί να εγκριθεί σύντομα ο νόμος σχετικά με τη νομική συνδρομή· 

10. σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης γενικά, και ιδίως την έγκριση του νόμου για τους δημοσίους 

υπαλλήλους· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση του νόμου, θέτοντας τέρμα 

στις πρακτικές των παράνομων προαγωγών και της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 

εκτός του πεδίου του νόμου· 

11. εκφράζει την επιδοκιμασία του για την πρόοδο που σημειώθηκε στην μεταρρύθμιση της 

αστυνομίας και στη δημιουργία νέου συστήματος εξέλιξης της σταδιοδρομίας που 

συμβάλλει στη διαδικασία της αποπολιτικοποίησης· ζητεί από τις αρχές να συνεχίσουν 

τις μεταρρυθμίσεις, για την καθιέρωση αποτελεσματικών και δημοκρατικών μηχανισμών 

εποπτείας της αστυνομίας, και να προλαμβάνουν τα φαινόμενα ανεπίτρεπτης 

συμπεριφοράς και κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία· 

12. παροτρύνει τις αρχές να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη ανεξαρτήτων και 

πολύμορφων μέσων ενημέρωσης ανεξαρτήτων από πολιτικές παρεμβάσεις· υπογραμμίζει 

την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με την εφαρμογή 

ευρωπαϊκών προτύπων και την αύξηση της διαφάνειας· 

13. καλεί τις αρχές να αναπτύξουν στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

(διασφαλίζοντας την ισότητα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνοτική τους 

καταγωγή, το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την 

αναπηρία) και να εγκρίνουν όλη την απαραίτητη προς τούτο νομοθεσία· τονίζει την 

ανάγκη να καταβληθούν δραστήριες προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των 

γυναικών και των παιδιών και για την προστασία τους από την ενδοοικογενειακή βία· 

14. εκφράζει τη λύπη του διότι το σχέδιο ενός συνολικού νόμου κατά των διακρίσεων, για 

την προστασία των πολιτών από διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης, της πρόσβασης 

στα αγαθά και τις υπηρεσίες, της εκπαίδευσης, των δημόσιων οργανισμών και της 

ιδιωτικής ζωής, που προτάθηκε από την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 28 Ιανουαρίου 2010, δεν αναγνωρίζει τον γενετήσιο 

προσανατολισμό ως αιτία διάκρισης· επισημαίνει ότι τέτοιες διατάξεις είχαν 

συμπεριληφθεί σε προηγούμενα σχέδια της νομοθεσίας, των οποίων είχε λάβει γνώση η 

Επιτροπή και που αναφέρθηκαν σε έκθεση που συνέταξε το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Πολιτικής· καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας να εναρμονίσει το νομοσχέδιο με την οδηγία-πλαίσιο για την 

απασχόληση (2000/78/ΕΚ) και με την προτεινόμενη οδηγία για την εφαρμογή της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426)· 

15. καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της 

περιορισμένης επί του παρόντος συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό βίο·  εκφράζει 



την επιδοκιμασία του για τα θετικά μέτρα που ελήφθησαν, τα οποία αύξησαν την 

αναλογία των γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο· θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται 

περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό βίο 

σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο των επιτροπών ισότητας 

ευκαιριών που έχουν συγκροτηθεί, και ελπίζει να τους δοθούν επαρκείς πόροι και σαφείς 

εντολές· 

17. επισημαίνει ότι, μολονότι έχει υιοθετηθεί πολιτική για την καταπολέμηση της 

ενδοοικογενειακής βίας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η εν λόγω βία εξακολουθεί να 

αποτελεί πηγή ανησυχίας· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο ορισμός του βιασμού στο 

ποινικό δίκαιο έχει διευρυνθεί, και ότι τούτο συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία των 

γυναικών· 

18. καλεί, εν προκειμένω, όλους τους δήμους να υπογράψουν το μνημόνιο συνεργασίας για 

την εφαρμογή δράσεων ενσωμάτωσης των Ρομά για το 2005-2015 και τη στρατηγική για 

τους Ρομά προκειμένου τα ζητήματα σε σχέση με τους Ρομά να αντιμετωπίζονται σε 

τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς· ζητεί από τις αρχές της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 

για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου 

δράσης για τις γυναίκες Ρομά· 

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της χώρας, όχι μόνο στις διαδικασίες 

μεταρρυθμίσεων και καταπολέμησης της διαφθοράς αλλά, εξίσου σημαντικό, στις 

διεθνοτικές σχέσεις και στην παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· τονίζει ότι παρόμοιες δραστηριότητες πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς 

από το Προενταξιακό Μέσο, τόσο στα Σκόπια όσο και στην υπόλοιπη χώρα· 

Οικονομική και κοινωνική κατάσταση 

20. επαινεί την κυβέρνηση για τις μακροοικονομικές πολιτικές που υιοθέτησε προκειμένου 

να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής 

κρίσης στη χώρα θα επιδεινώσει το σταθερά υψηλό ποσοστό ανεργίας και θα 

παρεμποδίσει τις προσπάθειες μείωσής του· τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να καταβάλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να θωρακίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις 

επιπτώσεις της κρίσης τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση· 

21. συγχαίρει τη χώρα για τη βελτίωση της θέσης της στην τελευταία έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Doing Business 2009» (Επιχειρείν 2009)· ωστόσο, 

επισημαίνει ότι οι διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων και για την προστασία των 

δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς, καθώς και ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να παράγει το ανθρώπινο 

δυναμικό που απαιτείται για την ανάπτυξη της οικονομίας· 

22. σημειώνει την πρόσφατη διαδήλωση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις κατά των αλλαγών του εργατικού δικαίου που έχει προτείνει η κυβέρνηση 

και οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιστολή των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των εργαζομένων· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση των 



 

εργαζομένων, ιδίως των εργατριών στα εργοστάσια υφαντουργίας· επισημαίνει ότι η 

ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και οι ίσες ευκαιρίες απασχόλησης συνιστούν βασικό 

στοιχείο για μια ευημερούσα και ανταγωνιστική οικονομία· 

23. θεωρεί ότι, αν και η εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος έχει 

προχωρήσει σε κάποιο βαθμό, η εφαρμογή στο τοπικό επίπεδο εξακολουθεί να χρειάζεται 

σημαντική βελτίωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ουσιαστική παρακολούθηση 

της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων στις μεθοριακές λίμνες Οχρίδα, Πρέσπα και 

Δοϊράνη, καθώς και στον ποταμό Αξιό· ζητεί να υπάρξει στενότερη διασυνοριακή 

συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος, με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, και εκφράζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε 

περιφερειακό επίπεδο, όπως η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των πρωθυπουργών της 

Ελλάδας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Αλβανίας  

24. ζητεί, αναγνωρίζοντας τη σημασία των εν λόγω οικοσυστημάτων, να ληφθούν 

αποτελεσματικά μέτρα, στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης, για την άμβλυνση των 

επιπτώσεων της ανθρώπινης και της οικονομικής δραστηριότητας στα εν λόγω 

οικοσυστήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και τη 

γενικότερη κατάσταση, από πλευράς υγείας, των ευαίσθητων οικοτόπων· υπογραμμίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι ανησυχητικές οι καθυστερήσεις στην κατασκευή μονάδων 

επεξεργασίας λυμάτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις· 

25. καλεί τις αρχές να δρομολογήσουν επενδύσεις για τη διατήρηση και την αναβάθμιση του 

σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο είναι, τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική 

σκοπιά, ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών, εναλλακτικό του οδικού, και έχει 

αποφασιστική σημασία για την επανάληψη της ουσιαστικής περιφερειακής συνεργασίας· 

ενθαρρύνει τη χώρα να εναρμονίσει καλύτερα το σύστημα μεταφορών της με τα 

αντίστοιχα συστήματα όλων των γειτονικών της χωρών όσον αφορά, ιδιαίτερα, το 

δημόσιο τομέα, και ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει την απαιτούμενη τεχνική και 

οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας· 

26. συγχαίρει την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για 

την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία για την ανάληψη της διαχείρισης των 

κονδυλίων του μέσου προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)· επισημαίνει με ικανοποίηση τη 

διαπίστευση εθνικών αρχών για τις συνιστώσες «περιφερειακή ανάπτυξη» και «ανάπτυξη 

ανθρώπινων πόρων» και «αγροτική ανάπτυξη» του ΜΠΒ· ζητεί από την κυβέρνηση της 

χώρας και από την Επιτροπή να επισπεύσουν τις απαιτούμενες εργασίες για την ανάθεση 

της διαχείρισης των συνιστωσών «βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο και θεσμική 

ανάπτυξη», και «διασυνοριακή συνεργασία», του ΜΠΒ· υπογραμμίζει τη σημασία του 

ΜΠΒ ως σημαντικού μέσου, σχεδιασμένου για την ενίσχυση της χώρας στην 

προετοιμασία της για μελλοντική ένταξη στην ΕΕ· 

Περιφερειακά ζητήματα 

27. συγχαίρει τη χώρα για την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης για την 

ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, γεγονός που οδήγησε στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου με τον οποίο της χορηγείται καθεστώς χωρίς 

θεωρήσεις από τις 19 Δεκεμβρίου 2009· επαινεί την κυβέρνηση για την υπευθυνότητα 

που επέδειξε σε περιφερειακό επίπεδο, με την κίνησή της να προσφέρει στις αρχές της 

Βοσνίας και Ερζεγοβίνης την ειδημοσύνη του βασικού διαπραγματευτή της κατά τις 



διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις· 

28. χαιρετίζει τη συμμετοχή της χώρας στις αποστολές στρατιωτικού και μη χαρακτήρα της 

ΕΕ, καθώς και την ευθυγράμμισή της με την πλειονότητα των δηλώσεων και των κοινών 

θέσεων της ΕΕ· σημειώνει την πρόσφατη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το 

Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τη σύναψη της συμφωνίας για την επιτόπου οριοθέτηση των 

συνόρων, ως ζωτική συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα· 

29. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

19ης και 20ής Ιουνίου 2008 και των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 

Σχέσεων της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2008, και της 8ης Δεκεμβρίου 2009, η διατήρηση 

σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης 

κατόπιν διαπραγματεύσεων στο ζήτημα της ονομασίας, παραμένει απαραίτητη· 

30. χαιρετίζει το νέο, πιο θετικό κλίμα μεταξύ των κυβερνήσεων της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας, μετά τις πρόσφατες 

εκλογές στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα τις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ των 

πρωθυπουργών των δύο χωρών· ενθαρρύνει τις δύο χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές 

τους στο ανώτατο επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων 

Εθνών, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαίως ικανοποιητική λύση στο ζήτημα της 

ονομασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι 

έτοιμη να βοηθήσει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων· σημειώνει με ανησυχία τη χρήση 

ιστορικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο του διεξαγόμενου διαλόγου, 

συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου φαινόμενου της λεγόμενης «αρχαιοποίησης», που 

ενέχει τον κίνδυνο όξυνσης των εντάσεων με τους γείτονες και δημιουργεί νέους 

εσωτερικούς διχασμούς· 

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της νέας ελληνικής κυβέρνησης να 

προτείνει, ως κίνητρο και συμβολικό χρονικό ορίζοντα, το 2014 για την ένταξη των 

κρατών των δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τις κυβερνήσεις 

των κρατών αυτής της περιοχής να συμβάλουν ειλικρινά στην επίτευξη του ευγενούς 

αυτού στόχου· 

32. υπογραμμίζει τη σημασία της συμφιλίωσης και της κατανόησης στην περιοχή, που 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών και ενθαρρύνει την 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τις γειτονικές της χώρες να 

επιδείξουν καλή θέληση συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους γείτονές της στους τομείς της ιστορίας, της 

εκπαίδευσης και της διασυνοριακής συνεργασίας και στη δημιουργία κοινής κατανόησης 

της ιστορίας· ζητεί από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας  και των γειτονικών χωρών να αποφεύγουν ενέργειες και δηλώσεις που θα 

μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχετικές προσπάθειες· επισημαίνει ότι ο 

από κοινού εορτασμός κοινών ιστορικών γεγονότων με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ 

συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και τη διατήρηση σχέσεων καλής 

γειτονίας· 

33. ζητεί από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποθάρρυνση της ρητορικής μίσους εναντίον 

γειτονικών κρατών μελών της ΕΕ στα μέσα ενημέρωσης και της εμφάνισης παρόμοιων 

δηλώσεων σε σχολικά βιβλία· 



 

34. καλεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τις γειτονικές της 

χώρες να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής κουλτούρας βασισμένης στον 

αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την ανεκτικότητα· τονίζει, εν 

προκειμένω, την πρωταρχική ευθύνη των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης· 

35. υπογραμμίζει τη μείζονα ευθύνη των κυβερνήσεων της περιοχής για ειρήνη, ασφάλεια 

και σταθερότητα, καθώς και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, και τους ζητεί να εξετάζουν προσεκτικά τις συνέπειες των 

αποφάσεων και των πράξεών τους· επισημαίνει, εν προκειμένω, με ανησυχία, την 

αναβολή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τα περαιτέρω βήματα της 

διαδικασίας διεύρυνσης όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο όξυνσης των πολιτικών εντάσεων μεταξύ 

των εθνοτικών ομάδων στη χώρα και μπορεί να έχει επιπτώσεις για τη σταθερότητα στην 

περιοχή· 

ο 

ο ο 

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην 

κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. 

 


