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Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 
2008 г.

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно доклада за 
напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г.

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Солун 
от 19-20 юни 2003 г., където на всички държави от Западните Балкани беше 
обещано да получат членство в Европейския съюз,

– като взе предвид Резолюции S/RES/817 от 7 април 1993 г. и S/RES/845 от 18 юни 
1993 г. на Съвета за сигурност на ООН,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. да даде на 
Бивша югославска република Македония статут на страна-кандидатка за членство в 
ЕС и заключенията на председателството на Европейския съвет от 15-16 юни 
2006 г. и от 14-15 декември 2006 г.,

– като взе предвид временното споразумение от 1995 г. между република Гърция и 
Бивша югославска република Македония,

– като взе предвид декларацията ЕС/Западни Балкани, която беше единодушно 
одобрена от министрите на външните работи на всички държави-членки на ЕС и на 
държавите от Западните Балкани в Залцбург на 11 март 2006 г.,

– като взе предвид заключенията от четвъртото заседание на Съвета за стабилизиране 
и асоцииране ЕС - Бивша югославска република Македония, проведено на 24 юли 
2007 г.,

– като взе предвид споразуменията за облекчаване на визовия режим и реадмисия 
между ЕС и Бивша югославска република Македония от 18 септември 2007 г.,

– като взе предвид Решение 2008/212/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Партньорството за 
присъединяване с Бившата югославска република Македония1,

– като взе предвид декларацията от Бърдо: Нов фокус върху Западните Балкани, 
направена от председателството на ЕС на 29 март 2008 г., в която се подчертава 
необходимостта от нов импулс за Солунския дневен ред и декларацията от 
Залцбург,

– като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Бивша югославска 
република Македония за 2008 г. (SEC(2008)2695),

                                               
1 ОВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 32.
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– като взе предвид резолюцията си от 10 юли 2008 г. относно стратегическия 
документ на Комисията относно разширяването - 2007 г.1

– като взе предвид резолюцията си от 23 април 2008 г. относно доклада за напредъка 
на Бившата югославска република Македония - 2007 г.2,

– като взе предвид препоръките на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша 
югославска република Македония от 29-30 януари 2007 г. и 26-27 ноември 2007 г.,

– като взе предвид резолюцията си от 24 октомври 2007 г. относно предложението за 
решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската 
общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването 
на визи за краткосрочно пребиваване3,

– като взе предвид резолюцията си от 24 октомври 2007 г. относно предложението за 
решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската 
общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия4,

– като взе предвид Решение 2007/824/EО на Съвета от 8 ноември 2007 година 
относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата 
югославска република Македония за улесняване на издаването на визи – размяна на 
писма5,

– като взе предвид Решение 2007/817/EО на Съвета от 8 ноември 2007 година за 
сключване на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска 
република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица –
размяна на писма,

– като взе предвид заключителната декларация от петото заседание на Съвместния 
парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония, приета на 28 
ноември 2008 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 ноември 2008 г., озаглавено 
„Стратегия в областта на разширяването и основни предизвикателства 
2008—2009 г.“ (СОМ(2008)0674) и заключенията на Съвета по общи въпроси и 
външни отношения, проведен на 9 декември 2008 г., 

– като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че в стратегическия документ на Комисията относно 
разширяването - 2007 г. се отдава голямо значение - още от началните етапи на тази 
стратегия - на правовата държава и доброто управление, по-специално по 
отношение на борбата срещу корупцията и организираната престъпност, 
административната и съдебната реформа и развитието на гражданското общество;

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0363.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0172.
3 ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 402.
4 ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 402.
5 ОВ L 334, 19.12.2007 г., стр. 120.
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Б. като има предвид, че ЕС е предприел мерки за подобряване на качеството на 
процеса на разширяване;

В. като има предвид, че една от държавите-членки на ЕС, а именно Гърция, и Бивша 
югославска република Македония са в процес на преговори, които се провеждат 
под егидата на ООН и са насочени към постигането на взаимно приемливо решение 
относно въпроса, свързан с името на държавата-кандидатка; като има предвид, че в 
съответствие с декларацията от Залцбург от 11 март 2006 г. добросъседските 
отношения и откриването на договорени и взаимно приемливи решения за 
неразрешените въпроси със съседни страни остават от първостепенно значение;

1. Приветства факта, че правителствените и опозиционните партии в Бивша 
югославска република Македония, широко подкрепяни от гражданското общество 
и общественото мнение, са единни в стремежа си да изпълнят критериите от 
Копенхаген за членство в ЕС и да се присъединят към ЕС във възможно най-кратък 
срок; подчертава във връзка с това, че става въпрос на първо място не да се 
отговори на изисквания, наложени отвън, а да се гарантира по-добро бъдеще на 
самата страна-кандидатка;

2. Потвърждава още веднъж пълната си подкрепа за европейската перспектива на 
Бивша югославска република Македония и за държавите от Западните Балкани, 
съществена за стабилността, помирението и мирното бъдеще на региона;

3. Приветства факта, че седем години след сключване на Охридското споразумение 
националният парламент прие закона за използването на езиците в сферата на 
администрацията и образованието; приветства по-специално разширените 
възможности в областта на висшето образование благодарение на откриването на 
нови факултети в различни градове, включително с програми на различни езици;
отбелязва напредъка по отношение на равното представителство на членове на 
малцинствените общности, по-конкретно в публичната администрация, полицията 
и въоръжените сили;

4. Приветства напредъка, постигнат от страната в диалога за либерализирането на 
визовия режим, по-специално по-големия брой издадени документи за самоличност 
и паспорти с биометрични данни, прилагането на схемата за интегрирано 
управление на границите и установяването на национална информационна система 
за визите; отбелязва със задоволство напредъка, постигнат в борбата срещу трафика 
на хора, нелегалната миграция и корупцията, и призовава правителството да 
продължи усилията си в тази област; приветства прилагането на споразумението за 
реадмисия с ЕС и призовава за по-тясно сътрудничество с Европейската агенция за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-
членки на Европейския съюз (Frontex), Европейската полицейска служба (Европол)
и Службата на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст); отбелязва 
трудностите, произтичащи за гражданите на Бивша югославска република
Македония, поради непризнаването на нейните паспорти от държава-членка на ЕС;
призовава Комисията предвид постигнатия напредък да препоръча на Съвета 
колкото се може по-скоро либерализиране на визовия режим за гражданите на 
Бивша югославска република Македония и премахването на изискването за визи;

5. Изразява похвала за усилията на правителството на Бивша югославска република
Македония в икономическата област, които доведоха до значителен напредък в 
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изпълнението на икономическите критерии, като по този начин са приближили 
страната до действаща пазарна икономика; приветства по-специално  на 
процедурите за плащане на данъци, реформата по отношение на единното гише за 
регистрация, улесняването на външната търговия и намаляването на бюрокрацията;
насърчава правителството да продължи с политиката, насочена към стабилен ръст 
на БВП, ниска инфлация, фискална дисциплина и подобряване на общия бизнес 
климат;

6. Отбелязва, че след серия от опити да се причинят смущения  предимно в 
северозападната част на страната  в хода на провеждането на парламентарните 
избори на 1 юни 2008 г., правителството предприе ефективни мерки за постигане на 
коректни изборни резултати чрез частично повтаряне на изборите и ефективен 
контрол на протичането им; приветства започването на съдебни дела, насочени към 
наказването на виновните за нарушенията на изборите; приветства приемането на 
изменения към избирателния закон, основно в съответствие с препоръките 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Службата за 
демократични институции и права на човека, и вярва, че ще бъде направено всичко 
възможно, за да се предотвратят всякакви опити за смущаване на хода на 
предстоящи избори, като например изборите за президент и местните избори през 
месец март 2009 г.;

7. Приветства напредъка, постигнат в създаването на необходимите структури за 
децентрализирано управление на предприсъединителната помощ (ИПП); подкрепя 
усилията на правителството да изгради административен капацитет, който ще 
позволи прилагането на решението на Комисията да се възложи управлението на 
помощите в рамките на ИПП на националните органи;

8. Отбелязва, че Бивша югославска република Македония, както повечето държави-
членки на ЕС, призна независимостта на своята съседка Косово едновременно с 
Черна гора, въз основа на получилото широка подкрепа решение на своя парламент, 
въпреки трудностите, които това можеше да предизвика в краткосрочен план по 
отношение на запазването на добри отношения с друга съседна държава – Сърбия;
приветства споразумението, постигнато с органите на Косово по въпроса за
определянето на границата;

9. Отбелязва, че засиленият интерес към Сърбия, който през 2009 г. би могъл да 
доведе до предоставяне на тази държава на статут на страна-кандидатка за 
присъединяване към ЕС, не бива да води до отслабване на интереса на ЕС към 
Бивша югославска република Македония или до допълнително забавяне на 
напредъка в процеса на присъединяването;

10. Отбелязва, че Бивша югославска република Македония предприема мерки с цел 
изпълнение на критериите за членство в ЕС и отчита напредъка, постигнат при 
прилагането на споразумението за стабилизиране и асоцииране, подписано през 
2001 г., и на Охридското рамково споразумение, както и напредъка в последно 
време в изпълнението на референтните показатели, определени от Комисията;
изразява съжаление обаче, че три години след предоставянето на статут на страна-
кандидатка за членство в ЕС все още не са започнали преговори за присъединяване, 
което е недопустима ситуация с демотивиращо въздействие върху страната и носи 
риск от дестабилизация на региона; счита, че е желателно да се сложи край на тази 
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извънредна ситуация; настоятелно призовава този процес да бъде ускорен и 
припомня, че в горепосочената си резолюция от 23 април 2008 г. Парламентът 
изрази надеждата, че през 2008 г. ще бъде взето решение относно започването на 
преговори за присъединяване, като признава, че през годините, в които ще се водят 
предстоящите преговори, ще трябва да бъдат решавани все още съществуващи 
проблеми, възпрепятстващи бързото присъединяване; настоятелно призовава 
Съвета да ускори този процес като вземе решение за дата на започването на 
преговорите за присъединяване през текущата година, при условие че основните 
приоритети на партньорството за присъединяване са напълно постигнати;

11. Подчертава още веднъж, в съответствие със заключенията на Европейския съвет, 
проведен на 19 и 20 юни 2008 г., и заключенията на Съвета по общи въпроси и 
външни отношения от заседанията на 8 и 9 декември 2008 г., значението за Бивша 
югославска република Македония като страна - кандидатка за членство в ЕС на 
това да продължава да насърчава добросъседски отношения и да се стреми да реши 
все още спорните въпроси със своите съседи, включително договорено и взаимно 
приемливо решение, на базата на международните си ангажименти, както и на 
двустранните и многостранните ангажименти и задължения;

12. Подкрепя усилията на специалния пратеник Матю Нимиц в рамките на ООН, 
целящи, както се предвижда в горепосочените резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН S/RES/817 и S/RES/845 от 1993 г., да разрешат различията, възникнали около 
конституционното име на държавата, за да се постигне във възможно най-кратък 
срок окончателно споразумение между Бивша югославска република Македония и 
Гърция, въз основа на неговото предложение от 6 октомври 2008 г. за намиране на 
решение на международно равнище на въпроса за различаване на отделните 
области, които принадлежат към различни държави, но носят еднаквото 
наименование Македония; осъзнава, че това предложение буди колебания и у двете 
заинтересовани страни; приема за сведение назначаването на новия специален 
преговарящ за Бивша югославска република Македония; настоява и двете страни да 
се придържат към ангажимента за преговори под егидата на ООН и да постигнат 
компромисно решение, така че въпросът да не продължава да представлява 
препятствие за членството на страната в международни организации, както е 
предвидено в горепосоченото временно споразумение от 1995 г., което е все още в 
сила; предупреждава, че ако в кратки срокове не се постигне споразумение между 
двете държави, това може да доведе до продължително забавяне на 
присъединяването на Бивша югославска република Македония към ЕС; счита, че 
подобни нерешени двустранни спорове на Балканите не трябва да пречат на 
присъединяването или да вземат превес над процеса на европейска интеграция;

13. Отбелязва заявлението, внесено от Бивша югославска република Македония в 
Международния съд, отнасящо се до член 11 от временното споразумение; изразява 
надеждата, че Бивша югославска република Македония и Гърция ще продължат 
преговорите независимо от съдебните процедури, започнати пред Международния 
съд относно прилагането на временното споразумение; изразява надежда, предвид 
новия кръг преговори в рамките на „процеса Нимиц“, че всички правителства в 
съседство ще подкрепят интегрирането на тази страна в ЕС и НАТО, като по този 
начин ще допринесат за стабилността и просперитета на региона; 
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14. Приветства усилията на органите на Бивша югославска република Македония за 
сътрудничество със съседните държави-членки на ЕС с оглед преразглеждане на 
възможните различия и погрешни тълкувания на историята, които могат да породят 
неразбирателство, и настоятелно препоръчва насърчаването на съвместно честване 
със съседните страни на общото културно и историческо наследство, поделено 
между страната и нейните съседи; изразява безпокойство по повод отсъствието на 
напредък в борбата със засилването на подклаждащите омраза изказвания срещу 
съседни държави, по-специално в медиите и в образователната система, и 
продължава настоятелно да приканва правителството да гарантира, че в 
обществената сфера се съблюдават съответните норми на ЕС и Съвета на Европа; 

15. Отбелязва, че в едно демократично общество съществува взаимодействие между 
правителството и опозицията, при което винаги се допускат различни мнения, 
вземат се предвид алтернативни решения и съществува възможността да се 
постигне мнозинство в полза на промяна на политическата линия, и че също така е 
важно да не се допуска у част от населението да се появят опасения, че тази 
толерантност ще намалее, ако дадена партия получи мнозинство в парламента, 
както се случи в Бивша югославска република Македония след последните 
парламентарни избори;

16. Настоятелно призовава на гражданите, които подават жалби, отнасящи се до 
злоупотреба с власт и/или корупция, да се издава документ, удостоверяващ ясно, че 
са подали такава жалба, приветства съществуващата практика за информиране на 
гражданите относно предприетите действия във връзка с техните жалби и крайния 
резултат, както и факта, че тези жалби се регистрират съгласно ясни и единни 
процедури от полицията и съдебните органи;

17. Призовава правителството на Бивша югославска република Македония да засили 
борбата срещу връзките между организираната престъпност в Бивша югославска
република Македония, Черна гора, Косово и Албания;

18. Изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки приемането на новия закон за 
правния статут на църквите, религиозните общности и религиозните групи, в сила 
от 20 септември 2007 г., привържениците на различните вероизповедания все още 
не са усетили, че имат същите възможности да изповядват и разпространяват вярата 
си и да притежават, използват и строят сгради с тази цел, както двете по традиция 
доминиращи вероизповедания в страната, а именно „Македонската“ православна 
църква и исляма; припомня, че органите на управление са задължени да защитават 
толерантността към хора с различни убеждения, както и правото на религиозно 
многообразие;

19. Изразява съжаление относно растящия натиск, оказван върху медиите от 
правителствените сили, по-специално по време на изборната кампания; призовава 
за запазване на независимостта и многообразието на информацията, 
разпространявана по радиото и телевизията, като различните становища, които 
съществуват в обществото, следва да останат видими, като от една страна бъде 
осигурена редакционната свобода на тези, които предоставят информация, а от 
друга страна се избягва установяването на тесни връзки между търговските радио-
и телевизионни разпространители и определени партии и политически личности;
също така изразява загриженост относно голямата финансова зависимост на 
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вестниците и телевизионните канали от правителствени реклами и носените от тях 
приходи, което може да намали критичността на журналистическия подход;

20. Отбелязва, че дори след приемането на измененията в трудовото законодателство 
от 2005 г., все още не е ясно по какъв начин различните паралелно съществуващи 
синдикати могат да сключват с правителството и предприемачите договори с 
правна сила, по-специално като се има предвид настоящото задължение 
синдикатите да представляват 33 % от съответните работници и служители, преди 
да могат да стават договарящи се партньори, което възпрепятства разнообразието и 
принуждава заинтересованите страни постоянно да поставят под въпрос броя на 
членовете на тези синдикати;

21. Призовава правителството на Бивша югославска република Македония бързо да 
предприеме действия за изграждане на нови депа за отпадъци, да закрие и прочисти 
старите депа за отпадъци, като междувременно разработи практически мерки за 
осъвременяване на интегрирания цикъл за управление на отпадъци, включително 
разделното събиране на отпадъци, наред с другото, от съответни дружества, както и 
създаването на съоръжения за производството на енергия и горива от отпадъци;

22. Призовава за подобряване и запазване на качеството и нивото на водата в 
пограничните езера Охридско езеро, Преспанско езеро и Дойранско езеро и за 
сключване на ефективни споразумения в това отношение със съседните държави 
Албания и Гърция; изразява също така задоволство от предложения проектозакон 
за управлението на водите и настоятелно призовава за разглеждане му в 
националния парламент възможно най-скоро;

23. Отбеляза с тревога отрицателните последици за хората и околната среда от 
петролната рафинерия OKTA, която функционира в град Илинден, близо до 
Скопие, и се счита за най-големия замърсител в страната;

24. Предупреждава, че без нови инвестиции в складирането, пречистването и 
транспортирането на вода, е възможно да бъде застрашено редовното снабдяване на 
градовете с питейна вода;

25. Призовава правителството на Бивша югославска република Македония отново да 
стартира процеса на либерализиране и приватизация на местните обществени 
услуги, като обърне специално внимание на производството на електроенергия, 
както и на транспортния и дистрибуторския сектор;

26. Изразява съжаление относно влошаването на функционирането на железопътната 
мрежа през последните години; отбелязва по-специално, че както вътрешните 
железопътни връзки за транспорт на пътници, така и транзитните железопътни 
връзки със съседните държави са ограничени до минимум, и че използваният 
подвижен железопътен състав е по-неподходящ за превозване на пътници на 
сравнително кратки разстояния, така че ще бъдат необходими нови инвестиции, ако 
съществува стремеж за запазване на железопътните услуги за пътници в бъдеще;
изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на построяването 
на железопътната връзка между Бивша югославска република Македония и 
България, което би допринесло за икономическото развитие и стабилността на 
региона като цяло;
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27. Насърчава правителството да ускори планирането и производството на енергия от 
възобновяеми енергийни източници, и по-специално на слънчева и вятърна 
енергия; в тази връзка призовава органите на управление в Скопие да положат 
всички усилия за развитие на енергийна политика в съответствие с целите на 
Европейския съюз и да подкрепят позицията на ЕС на предстоящата конференция в 
Копенхаген относно договор след изтичането на Протокола от Киото;

28. Изказва загриженост във връзка с увеличаването на големия брой регистрирани 
случаи на жертви на домашно насилие и призовава настоятелно за въвеждане на 
специално законодателство за борба с домашното насилие в допълнение към вече 
съществуващото семейно законодателство, което да позволи на държавната 
прокуратура да преследва извършителите на домашно насилие;

29. Изразява тревога относно неравностойното положение на ромското малцинство в 
страната, с оглед, наред с другото, на последния доклад на „Амнести 
интернешънъл“, според който 39% от жените с ромски произход получават 
недостатъчно училищно образование или не получават изобщо такова, 83% никога 
не са заемали официално платено работно място, а 31% страдат от хронични 
заболявания − проценти, които в структурно отношение са по-високи, отколкото 
средната величина за жените с неромски произход;

30. Приветства напредъка, постигнат до момента в политическото представителство на 
ромите; същевременно призовава правителството да ускори прилагането на 
съществуващите политики по отношение на ромите и да предостави необходимите 
финансови средства за това прилагане;

31. Заедно с Върховния комисариат на ООН за бежанците приветства факта, че до този 
момент нито едно от избягалите от Косово малцинства, чиито членове не са 
получили статут на постоянно пребиваващи, не е било принудено да напусне 
страната и се надява, че скоро ще бъде постигнато споразумение между 
правителството и Върховния комисариат на ООН относно отговорността за 
финансово подпомагане на тази група;

32. Предвид факта, че международната финансова криза засегна Европа и може да има 
косвени последици за търговията и чуждестранните инвестиции в Западните 
Балкани, призовава Комисията да наблюдава развитието на събитията и ако е 
необходимо, да приеме подходящи мерки за гарантиране на безпроблемното 
продължаване на процеса на стабилизиране и асоцииране на Бивша югославска
република Македония, както и на другите страни от Западните Балкани, който 
представлява важен фактор за стабилността в региона и е в интерес на самия ЕС;

33. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, и на 
правителството и парламента на Бивша югославска република Македония.

Adlib Express Watermark


	P6_TA-PROV(2009)0135_bg.doc

