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2011 m. balandžio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. Buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio 16 d. sprendimą suteikti 

Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ES narystės siekiančios šalies 

kandidatės statusą ir Europos Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 15–16 d. ir 2006 m. 

gruodžio 14–15 d. susitikimams pirmininkavusios valstybės išvadas, 

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 845 (1993), 817 (1993) ir į 1995 m. 

laikinąjį Graikijos Respublikos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

susitarimą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2010 m. pažangos ataskaitą (SEC(2010)1332) ir į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos 

komunikatą „2010-2011 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ 

(COM(2010)0660), 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl Buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos pažangos 2009 m. ataskaitos1, 

– atsižvelgdamas į ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtinio 

parlamentinio komiteto 2010 m. lapkričio 30 d. rekomendacijas, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/212/EB dėl principų, 

prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystėje su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika 

Makedonija2, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 ir 14 d. vykusių Bendrųjų reikalų tarybos ir 

Užsienio reikalų tarybos posėdžių išvadas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi ES plėtros procesas yra galingas taikos, stabilumo ir susitaikymo regione variklis, 

B. kadangi 2005 m. Europos Vadovų Taryba Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 

Makedonijai suteikė kandidatės statusą, tačiau po to nenustatė derybų pradžios datos 

nepaisant to, kad ši šalis atliko didelę pažangą savo kelyje į ES; kadangi dvišaliai 

klausimai, nors ir turėtų būti išspręsti iki narystės, neturėtų sudaryti kliūčių ir trukdyti 

stojimo procesui; kadangi tęsiant stojimo procesą būtų prisidedama prie Buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilumo ir būtų toliau stiprinamas etninių grupių 

dialogas, 

                                                 
1  OL C 341 E, 2010 12 16, p. 54. 
2 OL L 80, 2008 3 19, p. 32. 



C. kadangi stiprindama ekonominį dialogą ir bendradarbiavimą su šalimis kandidatėmis ES 

gali susitelkti įveikiant ekonominę krizę ir pagerinti bendrą Sąjungos konkurencingumą, 

D. kadangi 2010 m. plėtros strategijoje kaip prioritetai pabrėžiama viešojo administravimo ir 

teismų sistemos reforma, taip pat kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija bei 

politinių veikėjų dialogas, 

E. kadangi ES vykdo visapusiškas patvirtinimo procedūras, siekdama užtikrinti, kad naujos 

narės būtų priimtos tik jei atitiko visus reikalavimus ir tik aktyviai pritarus ES 

institucijoms ir ypač ES valstybėms narėms,  

F. kadangi žodžio laisvė ir žiniasklaidos nepriklausomumas vis dar kelia susirūpinimą 

daugelyje šalių kandidačių,  

Politiniai pokyčiai 

1. pritaria Komisijos parengtos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2010 m. 

pažangos ataskaitos teiginiams ir apgailestauja, kad Taryba nepriėmė sprendimo pradėti 

stojimo derybas, kaip antrus metus iš eilės rekomendavo Komisija ir kaip nurodyta 

ankstesnėse Parlamento rezoliucijose; primena savo ankstesnes rekomendacijas Tarybai 

derybas pradėti nedelsiant; 

2. atkreipia dėmesį į pastarojo meto politinius įvykius, dėl kurių prireikė pirmalaikių 

rinkimų; ragina visas partijas atlikti aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį rinkimų rengimo 

procese; pabrėžia, kad laisvi ir sąžiningi rinkimai, kurie yra visiškai skaidrūs ir rengiami 

laikantis tarptautinių standartų, yra svarbus tvirtos demokratijos elementas; ragina partijas 

aktyviai dalyvauti šiuose rinkimuose; reiškia susirūpinimą dėl dabartinės politinės 

padėties ir ragina visus politinius lyderius siekti bendro sutarimo remiantis 

demokratinėmis institucijomis; 

3. pabrėžia, kad dvišales problemas suinteresuotosios šalys turi spręsti palaikydamos geros 

kaimynystės santykius ir atsižvelgdamos į bendrus ES interesus; ragina visus pagrindinius 

dalyvius ir susijusias šalis dėti daugiau pastangų ir veikti atsakingai ir ryžtingai 

sprendžiant visus neišspręstus klausimus, kurie ne tik stabdo šalies kandidatės stojimo 

procesą ir ES politiką regione, bet ir gali padaryti įtaką etninių grupių santykiams, regiono 

stabilumui ir ekonominiam vystymuisi; 

4. sveikina šalį su 10-osiomis Ochrido pagrindų susitarimo pasirašymo metinėmis, kuris yra 

šalies etninių grupių santykių kertinis akmuo, ir ragina vyriausybę ir visas valstybės 

institucijas pasinaudoti šių svarbių metinių proga kaip priemone paskatinti nuolatinį 

glaudesnį etninių grupių bendradarbiavimą ir pasitikėjimą; tačiau yra susirūpinęs dėl 

didėjančios įtampos tarp etninių grupių dėl pastato statybos Kale tvirtovės vietoje 

Skopjėje; kreipiasi į visus politinius ir religinius vadovus ir žiniasklaidos priemones, kad 

jie ragintų elgtis atsakingai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų padidinti 

įtampą tarp etninių grupių; su susirūpinimu pažymi, kad kyla pavojus, jog stiprės 

izoliavimosi mentalitetas, kuris, nesant apčiuopiamos ES perspektyvos, gali tapti 

pakaitine politika;  

5. ragina vyriausybę puoselėti visapusišką etninių bendruomenių dialogą ir priimant 

sprendimus, pvz., miesto plėtros planą „Skopjė 2014“, deramai atsižvelgti į opius visų 

bendruomenių ir mažumų klausimus bei vengti veiksmų ir iniciatyvų, skirtų nacionalinei 



tapatybei stiprinti kitų bendruomenių sąskaita; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina, jog 

parlamento komitetas, atsakingas už etninių grupių santykius, veiktų veiksmingai 

įtraukiant mažumas į teisėkūros procesą, ir pabrėžia, kad reikia imtis papildomų pastangų 

siekiant decentralizavimo procesą suderinti su Ochrido pagrindų susitarimu; 

6. apgailestauja, kad JT tarpininkavimo pastangos siekiant išspręsti ginčą dėl pavadinimo 

dar nedavė konkrečių rezultatų;  

Demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės 

7. primena, kad sveika politinė kultūra – tai demokratijos pagrindas, todėl ragina opozicijos 

partijas nutraukti nacionalinio parlamento boikotą ir atnaujinti politinį dialogą 

institucijose; mano, kad vyriausybė ir opozicija yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas 

skubus ir atviras dialogas dėl visų esamų problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria šalis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad politinis nestabilumas gali pakenkti Europos integracijos 

procesui, kuris turėtų būti bendras visų visuomenės dalyvių prioritetas; palankiai vertina 

parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimus, pagal kuriuos opozicija gali aktyviau 

dalyvauti parlamento veikloje; tačiau yra susirūpinęs dėl nepakankamo vyriausybės ir 

opozicinių partijų dialogo ir bendros nepasitikėjimo ir konfrontacijos atmosferos; ragina 

abi šalis skatinti pasitikėjimo atmosferą ir tvirtai įsipareigoti panaudoti naujas parlamento 

darbo tvarkos taisykles siekiant stiprinti politinį dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą 

vykdant teisėkūros procesą bei parlamentui vykdant vyriausybės veiklos kontrolę; 

8. palankiai vertina politinę valią baigti skelbti agentų, susijusių su buvusios Jugoslavijos 

slaptosiomis tarnybomis, pavardes, nes tai jau seniai reikėjo padaryti, ir tai būtų 

pagrindinis žingsnis baigiant senąją komunistinę erą; vis dėlto, pažymi, kad padaryta 

nepakankamai pažangos, kad būtų visiškai užtikrintas atitinkamų įstatymų vykdymas; 

ragina vyriausybę nedelsiant baigti liustracijos procesą ir nenaudoti jo tik politiniais 

tikslais, pvz., savo politinio teisėtumo patvirtinimui ar politinių oponentų šmeižimui; 

9. reiškia pagarbą kadenciją baigiančiam ES specialiajam įgaliotiniui ir ES delegacijos 

vadovui už puikiai atliktą darbą; smerkia nederamus valdančiosios partijos politikų 

išpuolius prieš ES atstovus ir apgailestauja, kad vyriausybė aiškiai ir viešai neatsiribojo 

nuo tokių įžeidimų; mano, kad tokie incidentai itin kenkia šalies įvaizdžiui; 

10. atkreipia dėmesį į būtinybę patobulinti rinkimų teisės aktus siekiant juos suderinti su 

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių tarnybos ir Venecijos komisijos 

rekomendacijomis, kurios pateiktos pranešime dėl 2009 m. prezidento ir vietos valdžios 

rinkimų; 

11. dar kartą pakartoja, kad laisva ir nepriklausoma žiniasklaida yra būtina išankstinė 

stabilios demokratijos vystymosi sąlyga; atkreipia dėmesį į viešų ir privačių žiniasklaidos 

priemonių plačią įvairovę ir mišinį; vis dėlto, reiškia susirūpinimą dėl žiniasklaidos 

politizavimo ir kišimosi į jos darbą; nerimauja dėl ekonominės priklausomybės politinės 

valdžios koncentracijos žiniasklaidoje, nes dėl to leidėjai dažnai tampa priklausomi ir 

suprastėja žurnalistikos standartai; yra susirūpinęs dėl didelio žiniasklaidos laisvės 

pablogėjimo šalyje, kurį parodo žymus nuosmukis iš 34 į 68 poziciją organizacijos 

„Žurnalistai be sienų“ 2010 m. spaudos reitinge; pažymi, kad vidaus reikalų ministras 

savo svetainėje ragina piliečius atkreipti dėmesį į „neobjektyvius“ spaudos pranešimus, ir 

ragina žurnalistus dirbant laikytis aukštų profesinių standartų, atsiriboti nuo politinės 

įtakos ir sukurti profesionalias žurnalistų asociacijas. Taip pat primygtinai ragina 



atsakingas valdžios institucijas stiprinti žiniasklaidos nepriklausomumą ir laisvę, visoms 

žiniasklaidos priemonėms taikyti vienodus standartus bei padidinti jų nuosavybės 

skaidrumą; 

12. palankiai vertina daugelį įstatymų, kurie buvo priimti vykdant teismų sistemos reformą, ir 

ragina ir toliau dėti pastangas reformuojant sistemą, siekiant užtikrinti jos 

profesionalumą, veiksmingumą ir nepriklausomumą nuo politinio spaudimo; todėl 

pabrėžia, kad esama teisinė sistema turi būti sparčiai ir veiksmingai įgyvendinama; yra 

susirūpinęs dėl to, kad Teisingumo ministerija vis dar atlieka svarbų vaidmenį Teismų 

taryboje, taip pat dėl to, kad vyriausybė ir parlamento nariai kritikuoja Konstitucinį 

teismą, ir dėl to iškyla politinio kišimosi į teismų sistemą pavojus; tačiau su 

pasitenkinimu pažymi, kad nepaisant šių nesutarimų visi teismo sprendimai buvo 

įgyvendinti; palankiai vertina pastangas didinti teismų sistemos veiksmingumą ir 

skaidrumą ir ypač mažinti nebaigtų spręsti bylų skaičių daugumoje teismų; taip pat 

palankiai vertina įstatymo dėl teisinės pagalbos įsigaliojimą; 

13. džiaugiasi nuolatinėmis kovos su korupcija pastangomis, tarp kurių – Valstybių prieš 

korupciją grupės (GRECO) rekomendacijų antros dalies įgyvendinimas ir pasiekimas, kad 

įsigaliojo Baudžiamojo kodekso pataisos; ragina valdžios institucijas toliau įgyvendinti 

kovos su korupcija teisės aktus bei padidinti teismų sistemos nepriklausomumą, 

veiksmingumą ir išteklius; tačiau primena, kad korupcija tebėra paplitusi ir ragina dėti dar 

daugiau pastangų, kad ji būtų išnaikinta; pabrėžia, kad būtina nedelsiant veiksmingai ir 

nešališkai įgyvendinti kovos su korupcija teisės aktus, ypač susijusius su politinių partijų 

finansavimu ir interesų konfliktais; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog teismų 

sistema būtų laisva nuo politinio kišimosi; pritaria pastangoms padidinti teismų sistemos 

veiksmingumą ir skaidrumą; pabrėžia, kad būtina parengti patraukimo baudžiamojon 

atsakomybėn ir nuteisimo atvejų suvestinę, kad būtų galima įvertinti pažangą; ragina 

suvienodinti teismų praktiką siekiant užtikrinti nuspėjamą teismų sistemą ir visuomenės 

pasitikėjimą; 

14. ragina Komisiją į kitą pažangos ataskaitą įtraukti teismų reformos ir kovos su korupcija 

srityse skiriamų ES lėšų poveikio ir rezultatų įvertinimą; ragina Komisiją pateikti Tarybai 

ir Parlamentui išsamesnį kovos su korupcija priemonių, kurias Buvusioji Jugoslavijos 

Respublika Makedonija taiko viešųjų pirkimų ir sukčiavimo srityse, veiksmingumo 

įvertinimą ir pristatyti jį kartu su kita pažangos ataskaita; 

15. palankiai vertina pastangas vykdant viešojo administravimo reformą, tačiau ragina toliau 

dirbti šioje srityje, kuri tebėra politizuota ir kurią vykdant nepakanka gebėjimų ir 

profesionalumo; palankiai vertina vyriausybės patvirtintą Nacionalinę viešojo 

administravimo reformos strategiją ir tai, kad įsteigtas Stabilizacijos ir asociacijos 

susitarimo dėl viešojo administravimo reformos pakomitetis; yra susirūpinęs dėl to, kad 

neskaidriai ir laikantis ad hoc tvarkos laikinos pareigos tampa nuolatinėmis, dėl to 

administracija dar labiau politizuojama; ragina parengti aiškią žmogiškųjų išteklių 

strategiją, kurioje būtų apibrėžti administracijos poreikiai, t. y. reikiami gebėjimai ir 

kvalifikacija, ir ją įgyvendinti priimant darbuotojus ir aukštinant jų pareigas pagal 

nuopelnus; palankiai vertina tai, kad įdarbinama vis daugiau asmenų iš mažumų 

bendruomenių, tačiau pabrėžia, kad tai turi būti daroma remiantis administracijos poreikių 

įvertinimu siekiant užtikrinti, kad naujų darbuotojų kvalifikacija atitiktų pareigybėms 

keliamus reikalavimus; 



16. palankiai vertina tolesnę pažangą decentralizavimo srityje; tačiau atkreipia dėmesį į tai, 

kad atsakomybę perduodant žemesnėms valdžios institucijoms turėtų būti skiriamas 

atitinkamas biudžetas; 

17. palankiai vertina pažangą, pasiektą pertvarkant įkalinimo įstaigų sistemą, tačiau išlieka 

itin susirūpinęs dėl žeminančių sąlygų kai kuriuose kalėjimuose, ypač dėl perpildymo ir 

netinkamos sveikatos priežiūros sistemos; pabrėžia, kad reikia gerbti principą, jog su 

sulaikytais asmenimis turi būti elgiamasi tinkamai ir laikantis JT principų; 

18. palankiai vertina įstatymą dėl 2011 m. gyventojų ir namų ūkių surašymo, pabrėžia poreikį 

užtikrinti tinkamą pasirengimą ir organizavimą, kad surašymas būtų atliktas tiksliai; 

ragina vyriausybę skirti pakankamai lėšų jo organizavimui ir pabrėžia klausimo 

depolitizavimo svarbą, kad surašymas būtų nešališkas ir kad jame dalyvautų kuo daugiau 

asmenų; 

19. pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti, jog švietimo sistema remtų etninę integraciją; todėl 

pritaria integruoto švietimo strategijai ir ragina ją sparčiai įgyvendinti, be kitų priemonių, 

palaipsniui naikinant etninę segregaciją ir gerinant visų oficialių kalbų mokymąsi 

Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje; ragina vyriausybę gerinti 

konsultavimosi su įvairiomis bendruomenėmis procesą ir glaudžiai su jomis 

bendradarbiauti įgyvendinant šią strategiją; 

20. pabrėžia, kad trūksta pažangos siekiant kartu su kaimyninėmis ES valstybėmis narėmis 

švęsti bendras istorines sukaktis, nors tai padėtų geriau suprasti istoriją ir pagerinti 

kaimyninius santykius, kaip pabrėžiama ankstesniame pranešime; ragina pradėti naudoti 

mokyklinius vadovėlius, kuriuose nebūtų likusių ideologinių istorijos interpretacijų; 

21. yra labai susirūpinęs dėl romų bendruomenės padėties, nes jie ir toliau gyvena 

varganomis sąlygomis ir susiduria su diskriminacija norėdami patekti į darbo rinką, 

pasinaudoti sveikatos ir socialinėmis paslaugomis; ypač pabrėžia sunkią romų mergaičių 

ir moterų padėtį, nes jos ir toliau patiria dvigubą diskriminaciją – dėl etninės kilmės ir 

lyties; ragina vyriausybę dėti daugiau pastangų įgyvendinant romų strategiją ir romų 

integracijos dešimtmečio veiksmų planą; šiuo aspektu palankiai vertina vyriausybės 

veiksmus siekiant politinės romų integracijos, įskaitant tai, kad paskirtas romų kilmės 

ministras, kuris atsakingas už klausimus, susijusius su romų bendruomene; rekomenduoja 

vyriausybei per jos pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai kadenciją surengti specialų 

susitikimą romų integracijos klausimu;  

22. džiaugiasi, kad priimtas kovos su diskriminacija įstatymas, nes tai yra esminis žingsnis 

kovojant su diskriminacine praktika, kuri vis dar plačiai paplitusi, ir ragina ją sparčiai ir 

veiksmingai įgyvendinti; tačiau apgailestauja, kad, priešingai nei Europos teisės aktuose, 

diskriminacija dėl lytinės orientacijos nepripažinta kaip diskriminacijos rūšis; ragina 

nacionalines nuostatas šioje srityje skubiai suderinti su acquis, taip pat ragina stiprinti 

stebėsenos mechanizmus ir pabrėžia, kai tai būtina stojimo sąlyga; yra susirūpinęs dėl 

Apsaugos nuo diskriminacijos komisijos narių atrankos procedūros eigos; apgailestauja, 

kad į šią komisiją nebuvo paskirtas nė vienas pilietinės visuomenės narys; ragina ir toliau 

dėti pastangas gerinant moterų padėtį, didinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir priimant 

politinius ir verslo sprendimus, taip pat saugoti moteris ir vaikus nuo smurto namuose; 

23. ragina dėti daugiau pastangų lyčių lygybės ir moterų teisių srityse; ragina valdžios 

institucijas visiškai įgyvendinti Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymą ir užtikrinti 



nacionalinio lyčių lygybės veiksmų plano nuoseklumą; palankiai vertina tai, kad 

patvirtinta kovos su smurtu namuose strategija; ragina įgyvendinti nukentėjusiųjų 

paramos sistemą; ragina vyriausybę ir nevyriausybinį sektorių skatinti informuotumą šiais 

klausimais; 

24. smerkia neseniai pasitaikiusius pilietinės visuomenės organizacijų bauginimo atvejus, 

tiesioginius išpuolius prieš jas ir šmeižtą, nukreiptą prieš jų lyderius; džiaugiasi tuo, kad 

vyriausybė numatė konsultavimosi su pilietinės visuomenės organizacijomis 

mechanizmą, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad nėra sistemingo ir skaidraus 

konsultavimosi su pilietine visuomene dėl nacionalinės plėtros politikos, teisėkūros, 

programų ir kitų strateginių dokumentų mechanizmo; pabrėžia, kad būtina pilietinės 

visuomenės organizacijas nedarant atrankos įtraukti į politikos formavimo procesą, 

siekiant skatinti veiksmingas viešąsias diskusijas ir siekiant suinteresuotąsias šalis įtraukti 

į stojimo į ES procesą; pabrėžia, kad prisidedant prie stipresnio regionų bendradarbiavimo 

socialiniais ir politiniais klausimais esminis vaidmuo tenka pilietinei visuomenei; 

palankiai vertina tai, kad priimtas naujas įstatymas dėl piliečių asociacijų, ir ragina 

valdžios institucijas įgyvendinti nuostatas, susijusias su visuomenei naudą tiekiančiomis 

organizacijomis, t. y. nedelsiant įdiegti finansavimo sistemas; 

25. su pasitenkinimu pažymi, kad parama pagal PNP Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje 

Makedonijoje tinkamai įgyvendinama; ragina jos vyriausybę ir Komisiją supaprastinti 

PNP lėšų administravimo procedūrą siekiant ją padaryti prieinamesnę mažesnėms ir 

necentralizuotoms pilietinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir kitiems 

gavėjams; 

26. pabrėžia, kad Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ratifikavo aštuonias 

pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos darbo teisių konvencijas; yra susirūpinęs dėl 

to, kad darbo teisių ir profesinių sąjungų srityje padaryta nedidelė pažanga; ragina 

Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijas toliau stiprinti 

darbo ir profesinių sąjungų teises ir, atsižvelgdamas į tai, ragina ir vyriausybę numatyti 

pakankamai administracinių pajėgumų siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai 

įgyvendinama ir vykdoma darbo teisė; pabrėžia, kad svarbu vykdyti socialinį dialogą, 

todėl ragina Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vyriausybę užsibrėžti 

ambicingesnius tikslus šioje srityje ir pradėti visapusišką socialinį dialogą su atitinkamais 

partneriais; 

27. pabrėžia, kad svarbu saugoti ir prižiūrėti kultūros paveldą, kuris yra Europos vertybių ir 

principų pagrindas; apgailestaudamas pažymi, kad daug kapinių, freskų ir materialiosios 

kultūros paminklų, kurie priklauso Bulgarijos kultūriniam paveldui, visiškai apleista ir 

suniokota;  

28. palankiai vertina tai, kad šalis pamažu tampa veikiančios rinkos ekonomikos šalimi, ir tai, 

kad ji pasiekė bendrą sutarimą dėl pagrindinių šalies ekonomikos politikos aspektų; 

palankiai vertina vyriausybės pastangas išlaikyti makroekonominį stabilumą nepaisant 

neigiamo pasaulinės finansų krizės poveikio, ir pažymi, kad ateinančiais metais 

ekonomika turi gerų perspektyvų augti;  

Socialiniai ir ekonominiai pokyčiai 

29. yra susirūpinęs dėl išliekančio labai didelio nedarbo, ypač jaunų žmonių nedarbo, lygio, 

kuris būdingas daugeliui šiame regione esančių šalių; ragina vyriausybę greitai 



įgyvendinti veiksmingesnes priemones siekiant gerinti valstybės investicijas, skirtas 

užimtumo politikai ir darbo jėgos įdarbinimui aukštos kokybės, stabiliose ir tinkamose 

darbo vietose; ragina Komisiją padėti valdžios institucijoms teikiant daugiau pagalbos 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę; 

30. pažymi, kad dėl praėjusiais metais įvykdytų ekonomikos reformų pagerėjo verslo aplinka 

ir pabrėžia, kad būtina nuolat šalyje vykdyti struktūrines reformas; tuo pat metu pažymi, 

kad ir taip buvęs žemas užsienio investicijų lygis dar labiau sumažėjo ir padėtis pablogėjo 

dėl pasaulinės finansų krizės; ragina valstybines agentūras, kurios atsakingos už 

tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, suaktyvinti savo pastangas siekiant pritraukti 

galimus užsienio investuotojus; 

31. sveikina vyriausybę su veiksmingu ir sklandžiu Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su 

ES įgyvendinimu; džiaugiasi vyriausybės neseniai priimtu sprendimu panaikinti daugiau 

nei šimto įvairių gaminių muitų tarifus, nes tai žingsnis visiško prekybos su ES 

liberalizavimo linkme; tikisi, kad dėl šių pokyčių padidės šalies gamintojų 

konkurencingumas ir bus paskatintas didesnis ekonomikos augimas; tokį pokytį laiko 

svarbiu etapu, parodančiu šalies pastangas pasirengti padidėjusiai konkurencijai, su kuria 

ji susidurs tapusi ES nare;  

32. pabrėžia, kad naudojant biudžeto lėšas būtina taikyti geros valdysenos principus – gerinti 

laisvą prieigą prie viešos informacijos, sudarant biudžetą konsultuotis su 

suinteresuotosiomis šalimis ir įdiegti ataskaitų teikimo sistemą taip užtikrinant 

atskaitomybę už išleistas lėšas; primena, kad neskaidrus biudžeto lėšų naudojimas yra 

socialinės atskirties ir konfliktų priežastis, ir abejoja kai kurių nacionalinių kampanijų 

teisėtumu; 

33. teigiamai vertina tai, kad neseniai priimtas Energetikos įstatymas siekiant liberalizuoti 

valstybės elektros energijos rinką ir laikantis atitinkamų Europos direktyvų; 

34. pabrėžia, kad svarbu kurti veiksmingą ir patikimą viešojo transporto sistemą tiek šalies 

viduje, tiek regiono lygmeniu (įskaitant geležinkelio atkarpą Sofija–Skopjė–Tirana); šiuo 

tikslu dar kartą ragina valdžios institucijas investuoti į geležinkelių tinklo, kuris yra 

perspektyvus kelių transporto sistemos pakaitalas, priežiūrą ir modernizavimą; 

apgailestauja dėl vyriausybės sprendimo sumažinti investicijas į metinę geležinkelių 

infrastruktūros programą ir ragina Komisiją teikti būtiną techninę ir finansinę pagalbą 

panaudojant Pasirengimo narystei pagalbos priemonę;  

35. ragina Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Bulgarijos valdžios 

institucijas pėstiesiems ir dviratininkams vėl atidaryti sieną tarp Staro Konjarevo ir 

Gabrenės siekiant pagerinti Geležinės uždangos kelio atkarpą tarp Strumicos ir Petričiaus;  

36. džiaugiasi, kad patvirtinta nacionalinė tvarios plėtros strategija, tačiau ragina labiau 

stengtis įgyvendinti teisės aktus aplinkos apsaugos srityje ir šiuo tikslu skirti atitinkamų 

lėšų; ypač atkreipia dėmesį į uždavinius vandens kokybės, atliekų tvarkymo ir gamtos 

apsaugos srityse; ragina glaudžiau bendradarbiauti tarpvalstybiniais aplinkosaugos 

klausimais, remiantis ES standartais; atsižvelgdamas į tai dar kartą ragina veiksmingai 

stebėti pasienyje esančių Ochrido, Prespos ir Doirano ežerų, taip pat Vardaro upės 

vandens kokybę ir lygį; teigiamai vertina trišalę Europos regiono iniciatyvą dėl Prespos 

ežero, kurioje dalyvauja Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Graikija ir 

Albanija; ragina vyriausybę sėkmingą Ochrido nuotekų rinkimo sistemos patirtį pradėti 



taikyti ir kituose regiono ežeruose; be to, teigiamai vertina pažangą, padarytą statant 

nuotekų valymo įmonę Gevgelijoje;  

37. reiškia didelį susirūpinimą dėl užterštos dirvos Veleso mieste, kurį Pasaulio sveikatos 

organizacija paskelbė kaip pavojingą vietą gyventi; ragina vyriausybę pradėti spręsti šią 

problemą ir imtis atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą šioje 

srityje; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę šiuo ypatingu atveju panaudoti lėšas pagal 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonę;  

Regioniniai klausimai 

38. teigiamai vertina nuolat šios šalies atliekamą vaidmenį stabilizuojant regioną; pabrėžia jos 

dalyvavimą ES civilinėse ir karinėse misijose, tačiau primena vyriausybei jos 

įsipareigojimą prisijungti prie BUSP bendrųjų pozicijų, ypač susijusių su ribojančiomis 

priemonėmis, pvz., ypatingu Zimbabvės atveju; 

39. palankiai vertina neseniai Serbijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

valdžios institucijų siekiant vykdyti bendrą jų bendros sienos kontrolę priimtą sprendimą 

dėl reikalavimo piliečiams, keliaujantiems iš vienos valstybės į kitą, turėti tarptautinius 

pasus panaikinimo; 

40. labai apgailestauja dėl to, kad ginčas su Graikija dėl šalies pavadinimo ir toliau yra kliūtis 

šalies kelyje į ES, ir primena savo rekomendaciją Tarybai nedelsiant pradėti stojimo 

derybas; pabrėžia gerų kaimyninių santykių ir supratimo, kad klausimas opus 

kaimyninėms šalims, svarbą šiame procese; ragina atitinkamas vyriausybes vengti 

poelgių, kontraversiškų veiksmų ir pareiškimų, kurie gali turėti neigiamą poveikį ir 

sukelti įtampą geruose kaimyniniuose santykiuose; pažymi, kad vyksta intensyvus abiejų 

šalių ministrų pirmininkų dialogas, ir ragina juos parodyti politinę išmintį ir norą siekti 

kompromiso ir skubiai rasti abiem šalims priimtiną sprendimą;  

41. primena, kad vadovaujantis 2010 m. gruodžio 14 d. Bendrųjų reikalų tarybos susitikimo 

išvadomis labai svarbu palaikyti gerus kaimyninius santykius, be kita ko, derybomis rasti 

abipusiškai priimtiną klausimo dėl pavadinimo sprendimą, remiant JT; 

42. ragina Komisiją ir Tarybą pradėti kurti bendrai taikytiną arbitražo mechanizmą, skirtą 

dvišaliams klausimams tarp stojančių šalių, tarp valstybių narių ir stojančių šalių ir tarp 

valstybių narių spręsti; 

43. susirūpinęs pažymi, kad vykstančiose diskusijose naudojami istoriniai argumentai, 

įskaitant siejimo su antika reiškinį, kadangi dėl to gali padidėti įtampa tarp kaimyninių 

šalių ir atsirasti naujų vidinių susiskaldymų; 

44. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir už plėtrą bei kaimynystės politiką atsakingą Komisijos 

narį padėti rasti susitarimą dėl pavadinimo ir imtis politinių patarėjų vaidmens, visiškai 

laikantis vykstančių derybų procedūros ir JT chartijos nuostatų; mano, kad kiek įmanoma 

greičiau rasti abiem šalims priimtiną sprendimą yra bendros užsienio politikos uždavinys 

laikotarpiu po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, parodysiantis Sąjungos gebėjimą spręsti 

ilgalaikius tarptautinius ginčus, vykstančius prie jos sienų;  

45. ragina Tarybą ir Komisiją laikytis savo įsipareigojimų trečiosioms šalims ir atlyginti 



šalims, kurios vykdo Sąjungos reikalavimus, už jų daromą pažangą ir pastangas vykdyti 

reformas; pažymi, kad, jei tai nebus daroma, šių šalių noras vykdyti reformas gali išblėsti; 

46. laikosi nuomonės, kad užsitęsus dabartinei padėčiai, susijusiai su pavadinimo klausimu ir 

kitais neišspręstais klausimais su kaimyninėmis šalimis, gali būti pakenkta ne tik šalies ir 

regiono stabilumui, bet ir plėtros politikos patikimumui, todėl ragina visas susijusias šalis 

parodyti geranoriškumą, solidarumą ir atsakingumą sprendžiant neišspręstas problemas; 

atsižvelgdamas į tai, ragina šalies valdžios institucijas paspartinti iniciatyvos kartu su 

Bulgarija ir Graikija įsteigti jungtinį istorijos ir švietimo ekspertų komitetą įgyvendinimą; 

° 

° ° 

47. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

vyriausybei ir parlamentui. 


