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2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien  

Europaparlamentets resolution av den 6 februari 2014 om 2013 års framstegsrapport för 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2013/2883(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 16 december 2005 om att bevilja f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom) status som kandidatland för EU-

medlemskap och av Europeiska rådets slutsatser av den 13 december 2012, den 27–28 

juni 2013 och den 17 december 2013, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte 

i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på 

västra Balkan, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 845 (1993) och 817 (1993), FN:s 

generalförsamlings resolution 47/225 (1993) samt interimsavtalet av den 13 september 

1995, 

– med beaktande av Internationella domstolens dom om tillämpningen av interimsavtalet, 

– med beaktande av kommissionens rapport F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: 

Genomförande av reformer inom ramen för högnivådialogen om anslutning och 

främjande av goda grannförbindelser (COM(2013)0205av den 16 april 2013, 

kommissionens framstegsrapport för 2013 (SWD(2013)0413) och kommissionens 

meddelande av den 16 oktober 2013 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 

2013-2014 (COM(2013)0700) 

– med beaktande av avtalet mellan de politiska partierna av den 1 mars 2013, 

undersökningskommitténs slutrapport av den 26 augusti 2013 och samförståndsavtalet av 

den 16 september 2013, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om landet, särskilt resolutionen av 

den 22 november 2012 om utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen1, 

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

A. Europeiska rådet har beslutat för fjärde året i rad att inte inleda anslutningsförhandlingar 

med Fyrom, trots kommissionens positiva rekommendation i detta avseende. Denna 

ytterligare senareläggning ökar den allmänna opinionens växande frustration i landet 

över dödläget i EU:s integrationsprocess och riskerar att förvärra de inhemska 

problemen och interna spänningarna. Bilaterala frågor får inte hindra ett officiellt 

inledande av anslutningsförhandlingar, men bör lösas innan anslutningsförfarandet 

avslutas. 

B. Rättsstatsprincipen, mediefrihet, regionalt samarbete och goda grannförbindelser är 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2012)0453. 



mycket viktiga delar i EU:s utvidgningsprocess. 

C. Bilaterala frågor bör lösas i en konstruktiv anda så tidigt som möjligt med beaktande av 

FN:s och EU:s principer och värden. 

1. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet om att utan ytterligare dröjsmål 

fastställa ett datum för när anslutningsförhandlingar ska inledas. 

2. Europaparlamentet uppmanar Grekland att använda sitt ordförandeskap till att öka tempot 

i Fyroms europeiska integrationsprocess och därigenom bekräfta sitt åtagande i 

Thessalonikiagendan från 2003 och skapa en positiv miljö för att lösa bilaterala 

meningsskiljaktigheter i överensstämmelse med europeiska värden och principer. 

Parlamentet uppmanar det grekiska ordförandeskapet att utnyttja den positiva dynamiken 

i sitt ledarskap för att utveckla nya initiativ för att få slut på det rådande dödläget i 

förhandlingarna och arbeta för en lösning.  

3. Europaparlamentet uppmanar landet att befästa reformerna och upphöra med politik och 

praxis som fortfarande utgör ett hinder för dess europeiska framtid och att säkerställa 

verkliga framsteg inom centrala områden enligt Europeiska rådets slutsatser, och i 

synnerhet uttalandena om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen. 

Parlamentet anser att inledandet av förhandlingar med EU kan vara ett positivt steg för att 

lösa de pågående tvisterna med grannländerna och driva på fortsatta reformer för att 

förbättra situationen i landet. 

4. Med tanke på kommissionens positiva rekommendation och positiva utvärdering av 

resultaten från anslutningsdialogen på hög nivå, samtidigt som man varnade för risken för 

bakslag, beklagar Europaparlamentet att Europeiska rådet valde att upprepa sitt beslut 

från december 2012, där Europeiska rådet slog fast att det i stort delade kommissionens 

synsätt, att det eventuellt skulle besluta att inleda anslutningsförhandlingar under 

nästkommande ordförandeskap och noterade att kommissionen skulle utföra allt det 

förberedande arbetet för att möjliggöra detta.  

5. Europaparlamentet betonar att om inledandet av anslutningsförhandlingarna fortsätter att 

fördröjas medför det en ökande och oförutsebar kostnad för landet och för den regionala 

stabiliteten. Parlamentet uppmanar såväl regeringen som kommissionen att analysera och 

kvantitativt beräkna de potentiella sociala och ekonomiska kostnader samt de inhemska 

och regionala konsekvenser och risker som skulle uppkomma om rådet underlåter att 

fastställa ett datum för start av anslutningsförhandlingar. 

6. Europaparlamentet insisterar på att alla kandidatländer och potentiella kandidatländer bör 

behandlas efter sina egna meriter. 

7. Europaparlamentet håller med kommissionen om att landet, trots de mycket betydande 

utmaningar som det står inför, i hög grad är anpassat till EU-regelverket med hänsyn till 

det skede det befinner sig i anslutningsprocessen och att Köpenhamnskriterierna är 

tillräckligt väl uppfyllda för att man ska kunna inleda samtal inför en eventuell 

anslutning. Enligt EU:s förfaranden godkänns nya medlemmar först när alla krav är 

uppfyllda. Parlamentet delar kommissionens ståndpunkt att framstegen i de frågor som 

ligger vissa medlemsstater mest varmt om hjärtat kommer att öka om kapitel 23 och 

kapitel 24 om rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter öppnas. 



8. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att godkänna att kontrollprocessen inleds, 

särskilt för kapitlen 23 och 24. Parlamentet anser att kontrollen kommer att bidra till att 

stimulera reformer och hjälpa landet att bättre ta itu med frågor som är överhängande för 

varje kandidatland, exempelvis att ytterligare förbättra rättsstatsprincipens effektivitet, 

reformera rättsväsendet och offentlig förvaltning samt även stärka sammanhållningen 

mellan olika etniska grupper. 

9. Europaparlamentet välkomnar fullgörandet av landets åtaganden enligt stabiliserings- och 

associeringsavtalet samt dess långt framskridna anpassning till EU:s regelverk. 

Parlamentet uppmanar rådet att följa kommissionens rekommendationer att gå vidare till 

den andra etappen av stabiliserings- och associeringsavtalet i enlighet med berörda 

bestämmelser i detta avtal.  

10. Europaparlamentet konstaterar att goda förbindelser med grannländerna är en viktig 

pelare för landets EU- anslutningsprocess, däribland en förhandlad och ömsesidigt 

godtagbar lösning på namnfrågan under FN:s överinseende. Hänsyn bör tas till den 

albanska minoriteten inom landet och även känsliga bilaterala frågor som rör andra 

grannländer, särskilt Grekland och Bulgarien. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt och 

delar kommissionens uppfattning i detta avseende att bilaterala frågor bör behandlas på 

ett konstruktivt sätt och i god grannsämja så tidigt som möjligt i anslutningsprocessen och 

genom en intensiv och öppen dialog inspirerad av den gemensamma europeiska 

framtiden, helst innan anslutningsförhandlingarna inleds. Parlamentet påminner om att 

utspel, kontroversiella åtgärder och uttalanden som kan inverka negativt på goda 

grannförbindelser bör undvikas. Parlamentet efterlyser mer konkreta samarbetsresultat för 

att etablera goda grannförbindelser mellan de tre parterna Aten, Sofia och Skopje. 

11. Europaparlamentet stöder kommissionens åsikt att trovärdigheten i EU:s 

utvidgningsprocess äventyras om Europeiska rådet fortsätter att misslyckas med att göra 

framsteg när det gäller landets EU-anslutning. Avsaknaden av framsteg hotar även det 

klimat som behövs för att uppmuntra EU-relaterade reformåtgärder. Parlamentet 

konstaterar att anslutningsprocessen i sig utgör en stimulans för slutförandet av 

reformerna. 

12. Europaparlamentet menar att det faktum att parterna under nästan tjugo år ännu inte 

lyckats hitta en ömsesidigt godtagbar och rättvis lösning på namntvisten gör att ramarna 

för att finna en lösning kan ifrågasättas, och att det krävs ansträngningar för att nå målet. 

Trots de bästa insatser från FN:s medlare och de båda parternas uppriktiga politiska vilja 

har en lösning inte kunnat hittas. Parlamentet upprepar dock sin ståndpunkt att bilaterala 

frågor inte får utnyttjas för att hindra EU-anslutningsprocessen. 

13. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang det förslag om ett sammansatt namn 

med en geografisk bestämning, som FN:s sändebud Nimetz lagt fram, och anser att detta 

förslag utgör en bra grund för en kompromiss, under förutsättning att makedonsk 

nationalitet, identitet, kultur och språk inte ifrågasätts. 

14. Europaparlamentet uppmanar Grekland att använda sitt ordförandeskap för Europeiska 

unionen, tillsammans med alla intressen i kommissionen, rådet och parlamentet, och i 

landet självt, till att ingjuta nytt politiskt mod i konkreta och uppriktiga insatser för att 

utan ytterligare dröjsmål finna en ömsesidigt godtagbar lösning på namnfrågan. 

Parlamentet noterar Internationella domstolens beslut av den 5 december 2011 om 

tillämpningen av interimsavtalet av den 13 september 1995. Parlamentet anser i detta 



sammanhang att landets ledare och EU på ett konsekvent sätt bör förklara för 

befolkningen vilka fördelar lösningen innebär innan det hålls en folkomröstning om 

frågan. Parlamentet välkomnar att möten och samtal ägt rum mellan Greklands 

utrikesminister Evangelos Venizelos och Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius om 

Fyrom och hoppas att detta är ett tecken på en framtida positivare utveckling när det 

gäller en möjlig lösning på namnfrågan. 

15. Europaparlamentet finner det glädjande att fem möten ägt rum under nio månader, i bra 

atmosfär och god stämning mellan arbetsgrupper från Fyrom och Bulgarien. Parlamentet 

anser att den djupt kända historiska gemenskapen och andra gemensamma frågor mellan 

de båda länderna bäst diskuteras i en dialog i denna anda, inklusive samarbete med 

medierna och med rättsväsendet och andra myndigheter. Parlamentet menar att 

betydelsefulla steg framåt måste tas för att i god tid nå ett bilateralt avtal som ett bra 

ramverk i detta avseende. 

16. Europaparlamentet upprepar sina farhågor om användningen av historiska argument i de 

pågående diskussionerna med grannar, och upprepar att framsteg bör göras för 

gemensamt firande av gemensamma historiska händelser och personer tillsammans med 

grannländer i EU, eftersom detta skulle bidra till en bättre förståelse av historien och till 

goda grannförbindelser. Parlamentet uppmuntrar försöken att inrätta gemensamma 

expertkommittéer om historia och utbildning. Dessa kan bidra till en objektiv tolkning av 

historien, förbättra det akademiska samarbetet och främja en positiv attityd hos de unga 

generationerna gentemot grannländerna. Parlamentet uppmanar myndigheterna att införa 

utbildningsmaterial som inte innehåller några ideologiska tolkningar av historien och som 

syftar till att förbättra den ömsesidiga förståelsen. 

17. Europaparlamentet lovordar att landet behåller sin konstruktiva roll och sina positiva 

bidrag till regionalt samarbete, och välkomnar att landet aktivt deltar i regionala initiativ 

som det centraleuropeiska initiativet (CEI) och det regionala initiativet för migrations-, 

asyl- och flyktingfrågor (MARRI). Parlamentet gratulerar landet till dess framgångsrika 

genomförande av ordförandeskapet för den sydösteuropeiska samarbetsprocessen (juni 

2012–juni 2013) och välkomnar i detta sammanhang främjandet av det allomfattande 

perspektivet, som är ett värdefullt bidrag för att ytterligare stärka det regionala 

samarbetet. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inbegripa f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien i den nya makroregionala strategin för samarbete i Sydosteuropa 

– det makroregionala och transnationella programmet för Adriatiska havet och Joniska 

havet. 

19. Europaparlamentet betonar att man så långt möjligt måste genomföra parlamentets 

undersökningskommittés rekommendationer efter händelserna den 24 december 2012, 

vilket är lika oundgängligt som att alla parter följer samförståndsavtalet om landet ska 

kunna återvända till ett perspektiv inriktat på Europa och Nordamerika. Parlamentet är 

stolt över den roll som spelades av kommissionsledamoten med ansvar för utvidgning och 

av Europaparlamentet självt för att nå fram till avtalet av den 1 mars 2013, men menar 

samtidigt att det är de politiska partiernas ansvar att upprätta en konstruktiv ömsesidig 

dialog och samarbete för att avvärja att bojkotter används som vapen och för att 

möjliggöra en full och oberoende lagstiftningsmässig granskning av regeringen samt 

upprätthålla europeiska demokratiska normer. Parlamentet betonar att det är viktigt att 



både regeringen och de politiska partierna arbetar för förbättrade relationer för att 

upprätthålla politisk stabilitet. 

20. Europaparlamentet välkomnar de slutsatser som Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa (OSSE) och kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga 

rättigheter (ODIHR) dragit vid sitt valobservatörsuppdrag om att vårens kommunalval 

administrerades på ett effektivt sätt. Parlamentet delar oron över balansen i 

mediebevakningen, sammanblandningen av stats- och partiangelägenheter när det gäller 

användningen av administrativa resurser och/eller rapporterade oegentligheter vid 

registreringen av väljare från Pustec i Albanien. Parlamentet stöder regeringens åtagande 

att fullt ut genomföra OSSE/ODIHR:s rekommendationer om valreformer. Parlamentet 

betonar behovet av ytterligare insatser för att öka de politiska partiernas öppenhet i fråga 

om finansiering och ansvarstagande. Parlamentet efterlyser åtgärder för att undvika 

sammanblandning av stats- och partiangelägenheter under valkampanjen och för att säkra 

en landsomfattande överenskommelse om översyn av röstlängderna. 

21. Europaparlamentet betonar att den offentliga förvaltningens professionalism och 

oberoende behöver säkerställas genom förbättringar av politiken på alla nivåer. Lagen om 

statsanställda och lagen om administrativ personal godkändes av parlamentet vid första 

behandlingen den 8 januari 2014. Det är enligt parlamentets mening viktigt att de 

grundläggande principerna om öppenhet, meriter och rättvis representation stadfästs i ett 

nytt regelverk. Parlamentet uppmanar regeringen att fortsätta med de nödvändiga 

reformerna i detta avseende för att skapa en mer effektiv och öppen offentlig förvaltning, 

vilket kommer att få positiva effekter på styrningens kvalitet. 

22. Europaparlamentet vill se en förstärkning av demokratin genom ytterligare avgörande 

steg mot budgetdecentralisering. Parlamentet beklagar dock nedskärningen av budgeten 

under det senaste året men ser fram emot kartläggningsrapporten om läget för 

decentraliseringen och välkomnar att en ökande inkomstandel går till kommunernas 

budget. Parlamentet vill också se ytterligare åtgärder för att stärka respekten för lokalt 

självstyre, särskilt i fall då den lokala makten innehas av andra partier än dem i 

centralregeringen. 

23. Europaparlamentet välkomnar framstegen i EU-integrationsprocessen för de andra 

länderna i regionen men oroas av att en ytterligare fördröjning av inledandet av 

anslutningssamtal kan ge upphov till orimliga skillnader i regionen, vilket kan innebära 

ytterligare risker för goda förbindelser mellan olika etniska grupper och leda till att de 

makedonska medborgarna känner att de har lämnats i sticket. Parlamentet fördömer alla 

former av ultranationalism i ett land och efterlyser en politik mot diskriminering och för 

tolerans i samhället oavsett religion, etnisk tillhörighet eller språk. 

24. Europaparlamentet instämmer i kommissionens uppmaning att översynen av Ohrid-

ramavtalet bör slutföras och genomförandet av dess rekommendationer inledas. 

25. Europaparlamentet konstaterar att en förstärkt politisk dialog med den albanska 

befolkningen i landet utgör ett viktigt bidrag till regional stabilitet och samarbete. 

26. Europaparlamentet uppmanar regeringen, medierna, den akademiska världen, 

civilsamhället och alla berörda intressenter att ge allmänheten tydliga signaler om att 

diskriminering på grund av nationell identitet inte tolereras i landet, vare sig i 

rättsväsendet, medierna, arbetslivet eller när det gäller sociala möjligheter. Parlamentet 



understryker att sådana åtgärder är viktiga såväl för integreringen av de olika etniska 

grupperna som för landets stabilitet och europeiska integration. 

27. Europaparlamentet beklagar att man ännu inte gjort fler framsteg med avseende på 

integrerad utbildning och att det inte anslagits några medel för att genomföra strategin om 

integrerad utbildning. Det är bekymmersamt att allt färre ungdomar behärskar varandras 

språk. Parlamentet uppmanar till åtgärder på detta område för att undvika uppdelning och 

potentiella etniskt relaterade konflikter mellan barn i skolåldern. Parlamentet betonar 

samtidigt vikten av att främja frivillig tvåspråkig utbildning för alla och fortsätter att vara 

bekymrat över separationen av romska elever i skolorna. 

28. Europaparlamentet tror att man till viss del kan komma förbi hindren för en folkräkning 

som motsvarar de bästa demokratiska normerna genom att upprätta ett 

folkbokföringsregister som en tillfällig lösning. 

29. Europaparlamentet beklagar att landets anseende i fråga om mediefrihet har försämrats. 

Parlamentet delar kommissionens uppfattning att skyddet av yttrandefriheten samt 

olikartade och pluralistiska medier fortfarande är en avgörande utmaning för landet. 

Parlamentet framhåller i detta sammanhang att avsaknaden av mediemångfald delvis är en 

följd av statlig reklam. Oberoendet för public service-radio/tv-bolag och deras 

bärkraftighet behöver stärkas och parlamentet uppmanar myndigheterna att införa 

bestämmelser om detta i medielagstiftningen. Det är mycket angeläget att den aktuella 

medielagstiftningen blir föremål för ytterligare samråd och dialog, så att en så viktig 

reform inte genomförs utan ett brett stöd från landets journalistkår. Parlamentet 

framhåller att större insatser krävs för att återställa och återuppbygga förtroendet mellan 

regeringen och medierna. Parlamentet stöder initiativet från landets medieinstitut om att 

med EU-stöd offentliggöra en vitbok om att stärka förbindelserna mellan civilsamhället 

och medierna. Parlamentet betonar behovet av ytterligare insatser att skydda rättigheterna 

för dem som arbetar i media och deras oberoende. Parlamentet understryker behovet av 

öppenhet vad gäller vilka som äger medierna. 

30. Europaparlamentet vill lyfta fram de framsteg som tidigare gjorts vid rundabordssamtalen 

mellan regeringen och journalistförbundet, som dragit nytta av den sakkunskap som 

tillhandahållits av OSSE:s särskilda företrädare för fria medier, och anser att den främsta 

mekanismen för att göra nödvändiga framsteg är att på nytt sammankalla till samtal vid 

runda bordet och fullfölja dess färdplan för yttrandefrihet samt få till stånd en fungerande 

arbetsmiljö för journalister. Parlamentet är medvetet om att full yttrandefrihet endast kan 

uppnås i ett samhälle där allmänhetens rätt till information är erkänd och där det finns ett 

offentligt rum för offentlig debatt. 

31. Europaparlamentet anser dock att det senaste fallet med den fängslade journalisten 

Tomislav Kezarovski och andra fall – vars utgång endast kan bestämmas av ett oberoende 

rättsväsende som arbetar inom ramen för den europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna – kan väcka farhågor om selektiv rättvisa i landet, vilket alla berörda 

myndigheter bör vidta effektiva åtgärder mot. 

32. Europaparlamentet noterar den nya lustrationslagen men även att Venedigkommissionen 

och Helsingforskommittén är oroade över lagens författningsenlighet och risken för att 

den missbrukas. 

33. Parlamentet förespråkar ett stärkt mandat för kommissionen för uppgiftskontroll genom 



att alla nödvändiga handlingar från underrättelse- och säkerhetstjänsterna överförs till 

dess lokaler för permanent förvaring. 

34. Europaparlamentet upprepar rekommendationerna från sin tidigare resolution om att ge 

civilsamhället möjligheter. Parlamentet uppmanar regeringen att erkänna civilsamhällets 

viktiga roll och det värde som det tillför i den politiska debatten och att aktivt engagera 

civilsamhällets organisationer i dialogen om det politiska beslutsfattandet. Parlamentet 

lyfter fram den viktiga roll som civilsamhällets organisationer kan spela för att göra EU-

integrationsprocessen mer öppen, ansvarsfull och inkluderande. Parlamentet föreslår att 

civilsamhället erbjuds stöd till sina initiativ, och ser positivt på att civilsamhället deltar i 

den arbetsgrupp om kapitel 23 som justitieministeriet inrättat och uppmanar övriga 

ministerier att göra likadant. Parlamentet uppmuntrar ett positivt gensvar på förslaget om 

att civilsamhällets organisationer ska delta i alla arbetsgrupper inom det nationella 

programmet för EU-regelverket. 

35. Europaparlamentet finner det beklagligt att endast små framsteg har gjorts, och är 

bekymrat över de stora förseningarna, i genomförandet av den andra strategi- och 

handlingsplanen för samarbete med civilsamhällets organisationer. Parlamentet är 

bekymrat över att det inte finns några åtaganden om att genomföra regeringens strategi 

för samarbete med civilsamhället och den bristande öppenheten om budgetstödet till 

civilsamhället. Parlamentet anser att det partnerskap för ett öppet styrelsesätt som landet 

har utlovat kan ge ett lämpligt ramverk för att förbättra situationen. Parlamentet 

välkomnar och uppmuntrar att indikatorer används för att utvärdera civilsamhällets 

deltagande, så som beskrivs i kommissionens meddelande av den 12 september 2012 En 

grund för demokrati och hållbar utveckling (COM(2012)0492). 

36. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och regeringen att gå med 

på att avsätta en viss del av föranslutningsinstrumentets nästa programperiod för att se till 

att femton procent utbetalas till icke-statliga aktörer, och att tekniskt stöd till 

civilsamhällets organisationer får förvaltas av civilsamhället självt. Parlamentet önskar 

även att instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska användas för att stödja 

insatser för att se till att man uppnår ett mål om att nio procent av landets egen budget ska 

genomföras på decentraliserad regional och lokal förvaltningsnivå. 

37. Europaparlamentet lovordar de reformer som landet tidigare genomfört för att se till att 

den nationella rättsliga ramen överensstämmer med internationella normer. Parlamentet 

uppmanar landet att öka insynen i domarrådet för att minimera uppfattningen att det 

arbetar under påverkan och påtryckningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

överväga och analysera respekten för de domslut som Europadomstolen avkunnat om f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien i sina framtida framstegsrapporter.  

38. Europaparlamentet välkomnar verksamheter i syfte att förbättra rättsväsendets 

professionalism, oberoende och effektivitet, bland annat rekryteringen av utexaminerade 

sökande från akademien för domare och åklagare till domar- och åklagartjänster, 

upprätthållandet av domstolarnas positiva resultat med lika många avslutade som 

inkommande ärenden under det första halvåret 2013 samt en fortsatt minskning av antalet 

eftersläpande ärenden. Rättspraxisen bör göras enhetlig, så att man kan garantera ett 

förutsägbart rättssystem och allmänhetens förtroende. 

39. Europaparlamentet efterlyser särskilt en förstärkning i form av ökade budget-, material- 

och personalresurser till den statliga kommissionen för förebyggande av korruption, 



inrikesministeriets enhet för bekämpning av korruption, åklagarens enhet för bekämpning 

av organiserad brottslighet och korruption samt revisionsverket. Parlamentet betonar 

vidare att ärenden som gäller korruption på hög nivå behöver uppmärksammas och att det 

i ökad utsträckning behövs beslut om beslag och konfiskering av tillgångar. Parlamentet 

uppmanar till fortsatta insatser för att uppnå ett större antal fällande domar i mål som 

gäller korruption på hög nivå, och uppmanar oberoende organisationer i det civila 

samhället och medierna att avslöja korruption och verka för oberoende och opartiska 

utredningar och rättegångar. Parlamentet välkomnar fortsatta UNDP-stödda insatser från 

den statliga kommissionen för förebyggande av korruption för att stärka den 

förebyggande aspekten av bekämpandet av korruption genom att införa heltäckande 

integritetssystem i nio försökskommuner. Parlamentet stöder de nationella 

myndigheternas planer att slutföra ändringen av lagen om förebyggande av korruption, 

utvidga försöket med ett integritetssystem till hela landet och att ge visselblåsare 

systematiskt och institutionellt skydd. 

40. Europaparlamentet konstaterar att aktiviteterna för att göra den nationella 

underrättelsedatabasen operativ fortfarande pågår och uppmanar landets myndigheter att 

påskynda sina insatser i detta avseende och att inrätta den nationella 

samordningscentralen för bekämpande av organiserad brottslighet så snart som möjligt 

för att fullt ut stödja kampen mot organiserad brottslighet, korruption, bedrägerier, 

penningtvätt och andra allvarliga brott, inklusive gränsöverskridande brott. 

41. Europaparlamentet är oroat över den utbredda praxisen med långa väntetider i häkte innan 

rättegång äger rum och över förhållandena i fängelserna för dem som hålls 

frihetsberövade. Parlamentet noterar att antalet poliser och deras insatser ibland är 

oproportionerligt många i samband med demonstrationer. Ansträngningarna för att 

upprätthålla den allmänna ordningen måste vara proportionerliga, och mötesfriheten 

måste respekteras. 

42. Europaparlamentet välkomnar den nya lagen om rättvisa för barn och efterlyser tillräcklig 

finansiering för att genomföra den. Parlamentet beklagar ännu en gång avsaknaden av 

hälso- och sjukvård och utbildning i ungdomsfängelser. 

43. Europaparlamentet välkomnar att antalet barn i institutionsvård har minskat men anser det 

oroande att så många barn med funktionsnedsättningar fortfarande finns kvar på 

institutioner. Parlamentet efterlyser ytterligare reformer av barnskyddssystemen och 

förstärkt kapacitet för socialtjänsterna för att stödja missgynnade familjer. 

44. Europaparlamentet välkomnar bildandet av det nationella ungdomsrådet och arbetet med 

att se till att rådet har en bred bas, är politiskt opartiskt och deltar fullt ut som medlem av 

Europeiska ungdomsforumet. Parlamentet uppmanar landets ungdoms- och idrottsorgan 

att till fullo stödja och delta i dess aktiviteter. 

45. Europaparlamentet uppmuntrar regeringen att anslå tillräckligt med personella och 

finansiella resurser till kommissionen för skydd mot diskriminering och 

antidiskrimineringsenheten inom ministeriet för lika möjligheter. Det behövs förstärkta 

insatser för att öka kunskapen om jämställdhet och icke-diskriminering. 

46. Europaparlamentet välkomnar att hbti-centret i Skopje har kunnat öppnas på nytt efter att 

ha attackerats vid fem tillfällen under de senaste tolv månaderna. Det är positivt att 

landets anti-diskrimineringskommission samlat fakta för att motarbeta homofobi, men 



dessa fakta bör få vidare spridning i läroböckerna. Parlamentet efterlyser särskilt ett 

förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom arbetslivet. Lagstiftningen 

mot diskriminering överensstämmer beklagligtvis ännu inte fullt ut med EU:s regelverk, 

och parlamentet upprepar att denna lagstiftning måste ändras för att överensstämma med 

EU:s regelverk. Parlamentet fördömer allt våld mot hbti-personer och uppmanar alla 

ledare i landets politiska skikt och i samhället i övrigt att göra detsamma. De som begår 

dessa våldsbrott måste ställas inför rätta. Parlamentet påminner regeringen och de 

politiska partierna om deras ansvar att skapa en kultur som kännetecknas av integration 

och tolerans. 

47. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att systematiskt samla in uppgifter om 

utestängda och marginaliserade grupper, bland annat gatubarn, romska barn och 

människor med funktionshinder. Parlamentet beklagar att uppgifter om hatbrott inte 

samlas in. Parlamentet fortsätter att vara bekymrat över antalet romska barn i särskolor 

men välkomnar systemet med statliga stipendier för att göra det möjligt för romska barn 

att slutföra gymnasieutbildning. 

48. Europaparlamentet är bekymrat över den fortsatta diskrimineringen av romer. Parlamentet 

framhåller i detta sammanhang att romska kvinnor drabbas av dubbel diskriminering på 

grund av sitt kön och sin etniska tillhörighet, som i regel är förknippad med fattigdom. 

Parlamentet finner det oroande att denna sedan länge erkända dubbla diskriminering är 

utbredd, rutinmässig och genomgripande. Parlamentet uppmanar myndigheterna att bryta 

detta mönster och är mycket angeläget om att strategin för inkludering av romer 

genomförs aktivt så att romerna får tillgång till hälso- och sjukvård, arbete, bostäder och 

social trygghet. 

49. Europaparlamentet är mycket angeläget om att regeringen löser problemet med romer 

som saknar identitetshandlingar. 

50. Europaparlamentet uppmanar regeringen att öka sina insatser för att förbättra situationen 

för romerna och de ashkaliska flyktingarna från Kosovo. 

51. Europaparlamentet välkomnar att antalet kvinnliga borgmästare ökat från noll till fyra, av 

totalt 81 i landet, och att antalet kvinnor i parlamentet överensstämmer med könskvoten, 

men är oroat över att det fortfarande är vanligt att kvinnor frivilligt drar sig tillbaka från 

politiskt beslutsfattande. Parlamentet välkomnar de ändringar av arbetslagstiftningen som 

innebär att gravida kvinnor och kvinnor som just fött barn får bättre skydd men är 

bekymrat över den höga arbetslösheten bland unga kvinnor. Parlamentet välkomnar 

antagandet av jämställdhetsstrategin, men noterar att de offentliga mekanismerna för 

jämställdhet fortfarande inte fungerar ordentligt och uppmanar regeringen att se till att de 

fungerar bättre och att öka deras mänskliga och ekonomiska resurser. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att se till att jämställdhetsperspektivet integreras inom alla 

politikområden och att öka stödet och initiativen i syfte att öka medvetenheten om 

jämställdhet. Parlamentet beklagar dock att viktiga ändringsförslag till abortlagen antogs 

av parlamentet i ett förkortat förfarande utan en bredare offentlig debatt. 

52. Europaparlamentet berömmer regeringen för att den bevarat den makroekonomiska 

stabiliteten och välkomnar en återgång till tillväxt, men noterar att konvergensen av 

inkomster skett långsamt och anser det osäkert att målet att statsbudgetunderskottet ska 

vara nere på 2,6 % senast 2016 kommer att uppfyllas, och är oroat över hur 

statsfinanserna ska konsolideras. Parlamentet rekommenderar att kommissionen ger 



landet status som fungerande marknadsekonomi.  

53. Europaparlamentet välkomnar BNP-tillväxten på 2,9 procent i reala termer under det 

första kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal 2012. Parlamentet noterar 

tendensen till positiva förändringar på arbetsmarknaden. Under det första kvartalet 2013 

ökade antalet sysselsatta med 3,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012 och 

antalet arbetslösa minskade med 4,2 procent på årsbasis. Parlamentet välkomnar 

placeringen bland de tio länder i världen som har gjort de största framstegen när det gäller 

affärs- och regleringsklimatet enligt Världsbankens rapport ”Doing Business”. 

54. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inleda en särskild dialog om 

sysselsättning och socialpolitik med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och andra 

länder i regionen. Genom åtgärderna bör man försöka få till stånd en moderniserad 

arbetslagstiftning som fullt överensstämmer med ILO:s konventioner. Parlamentet 

understryker att landet har ratificerat ILO:s åtta konventioner om centrala 

arbetstagarrättigheter. Parlamentet efterlyser en förstärkning av arbetsmarknadsparternas 

kapacitet och garantier för arbetstagarnas och fackföreningarnas rättigheter. Parlamentet 

instämmer i att den höga arbetslösheten, särskilt bland utsatta grupper som ungdomar och 

kvinnor, fortsätter att vara en av de mest överhängande frågorna för regeringen, och 

efterlyser ökade insatser för att bekämpa fattigdom, hög ungdomsarbetslöshet och 

diskriminering. 

55. Europaparlamentet noterar de åtgärder som landet vidtagit i fråga om de senaste fallen 

med jordbruksprodukter med höga halter av bekämpningsmedel som exporterats till EU-

länder. Parlamentet uppmanar särskilt de behöriga myndigheterna att skärpa kontrollerna 

och att mer effektivt kontrollera att EU:s standarder i fråga om växtskydd genomförs i 

landet. 

56. Europaparlamentet beklagar att landet ännu inte har en heltäckande klimatpolitik även om 

landet ansluter sig till EU:s ståndpunkter i internationella sammanhang. Parlamentet 

förväntar sig att regeringen antar de nödvändiga åtgärderna för att stärka den 

administrativa kapaciteten för genomförandet av lagstiftningen avseende 

klimatförändring.  

57. Europaparlamentet påpekar att det krävs avsevärda insatser på miljöområdet, särskilt 

inom vattenkvalitet, naturskydd och kontroll av industriella föroreningar samt 

riskhantering. Parlamentet uppmuntrar insatser för att genomföra lagstiftningen på dessa 

områden. Parlamentet understryker att inga större framsteg kan göras utan att stärka den 

administrativa kapaciteten tillräckligt, och uppmanar därför regeringen att vidta 

nödvändiga åtgärder i detta avseende. 

58. Europaparlamentet uppmanar regeringen att fortsätta samarbetet med EU inom 

energisektorn inom ramen för Energigemenskapen. 

59. Europaparlamentet påpekar att landet på grund av tungrodda administrativa förfaranden 

och elpriserna inte förverkligat sin potential när det gäller förnybar energi fullt ut. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att öka insatserna på detta område för att fullgöra 

sitt åtagande gentemot Energigemenskapen om att ha genomfört direktivet om förnybar 

energi fullt ut i början av 2014. 

60. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för viseringsliberalisering för länderna på 



västra Balkan som en viktig grundbult i den europeiska integrationsprocessen. 

Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att förkorta asylförfarandena för medborgare i 

länder på västra Balkan som får resa visumfritt inom Schengenområdet, för att på ett 

effektivt sätt minska antalet ogrundade asylansökningar samtidigt som de sökande 

fortfarande har rätt att få sin sak prövad i en fullständig intervju. 

61. Europaparlamentet upprepar att det måste finnas en klar skiljelinje mellan legitima 

åtgärder för att bekämpa olaglig migration, och etnisk karaktärisering eller andra åtgärder 

som kan vara diskriminerande när det gäller rätten till fri rörlighet. Parlamentet 

rekommenderar regionalt samarbete om migration och flyktingar. Parlamentet insisterar 

med kraft på att EU:s nuvarande ordning för viseringsliberalisering för landet ska 

upprätthållas. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien bör förklaras som ett ”säkert 

ursprungsland” för att möjliggöra snabbare handläggning av asylansökningar. Parlamentet 

uppmanar regeringen att behålla det befintliga liberala viseringssystemet för 

grannländerna, och att öka insatserna för att förbättra den sociala och ekonomiska 

situationen för minoriteter och förhindra diskriminering eller negativa åtgärder så som 

reserestriktioner för personer som har lämnat in men fått avslag på asylansökningar i EU.  

62. Europaparlamentet noterar regeringens insatser för att förbättra det lokala vägnätet i 

landet med målsättningen att utveckla möjligheterna till alternativ turism och höja 

medborgarnas livskvalitet. Parlamentet uppmanar landet att inta ett mer flexibelt 

förhållningssätt till regionala utvecklingsprojekt inom ramen för instrumentet för stöd 

inför anslutningen för att öka det gränsöverskridande samarbetet och förbindelserna 

mellan länderna i regionen och delta i utvecklingen av ett modernt och ekologiskt 

effektivt järnvägssystem som förbinder Sydosteuropa med resten av kontinenten. 

Parlamentet efterlyser ytterligare framsteg och anpassning av transportpolitiken till EU-

regelverket. 

63. Europaparlamentet noterar mötet mellan landets och Bulgariens transportministrar, som 

ägde rum den 28 november 2013 i Sofia, och hoppas att åtagandena om att fullborda 

järnvägsförbindelsen mellan de båda länderna, som bekräftades under mötet, snart 

kommer att infrias, vilket kommer att öppna nya ekonomiska utsikter för regionen. 

64. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till landets regering och 

parlament. 

 


