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Sekretariati për Çështje Evropiane intervenoi në tekst, duke e zëvendësuar referencën "Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë" me emrin kushtetues "Republika e Maqedonisë". 
IV.  Konkluzione dhe rekomandime
Në bazë të analizave dhe vlerësimeve të lartpërmendura në rezymetë e vendit në Aneks, Komisioni i jep këto konkluzione dhe rekomandime: 
I
1.	Gjatë pesë viteve të kaluara, Komisioni e përforcoi besueshmërinë e politikës së zgjerimit dhe e përmirësoi fuqinë e tij transformuese përmes sigurimit të fokusit më të fuqishëm për zgjidhjen e reformave fundamentale në fillim të procesit të zgjerimit.    Komisioni vuri një theks të posaçëm në tri shtylla:  i) sundimi i të drejtës, ii) menaxhimi ekonomik dhe iii) reforma e administratës publike. 
2.	Në vitin 2012, Komisioni vendosi qasje të re në lidhje me sundimin e të drejtës.  Në vitin 2013, Komisioni përcaktoi kornizë për përforcim të menaxhimit ekonomik, duke u thirrur në përvojën e Semestrit Evropian.  Këtë vit, Komisioni jep ide të reja për mbështetjen e reformave në administratën publike në vendet e zgjerimit.  Tri shtyllat e procesit të ripërtërirë të zgjerimit janë të lidhura në mënyrë të ndërsjellë dhe përparimi në këto sfera do të jetë i rëndësishëm për caktimin kur vendet do të jenë plotësisht të përgatitura t'i bashkëngjiten BE-së. 
3.	Politika e zgjerimit të BE-së vazhdon të kontribuojë për dobi të ndërsjellë të paqes, sigurisë dhe prosperitetit në Evropë.   Kjo e përforcon fuqinë politike dhe ekonomike të BE-së dhe ka efekt të fuqishëm transformues në vendet e prekura.  Procesi mirë i përgatitur i aderimit siguron që zgjerimi të mos jetë në llogari të efikasitetit të Unionit. 
4.	Dhjetëvjetori në maj i qasjes historike të dhjetë vendeve-anëtare në vitin 2004 është përkujtues për përparimin e arritur.   Sikur që BE-ja zgjerohet, kështu jepen mundësitë për kompanitë, investuesit, konsumatorët, turistët, studentët dhe pronarët tanë të pronës.  Nga aderimi kanë dobi edhe ato vende që i bashkëngjiten BE-së dhe ato vende-anëtare që vetëm se i janë bashkëngjitur.  Tregtia dhe investimet u rritën.  Cilësia e jetës së qytetarëve u përmirësua pasi u zbatuan gjerësisht standardet e BE-së për mjedis jetësor, konsumatorët dhe standardet tjera të BE-së. 
5.	Për vendet e Ballkanit Perëndimor, perspektiva e qartë për anëtarësim në BE e dhënë nga vendet-anëtare të BE-së është faktor i rëndësishëm për stabilitet.  Kjo e mbështet përparimin në plotësimin e kushteve të domosdoshme, duke i përfshirë edhe ato të Procesit për Stabilizim dhe Asocim.  Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal inkluziv janë me rendësi esenciale.  Me rëndësi esenciale janë angazhimet e vazhdueshme për zgjidhjen e çështjeve bilaterale dhe për tejkalimin e pjesës së mbetur nga e kaluara në aspekt të historisë të këtij rajoni, në të cilin para do kohe pati konflikt. 
6.	Zgjerimi u bë një instrument i fuqishëm i politikës së jashtme të Unionit.  Ngjarjet në fqinjësi të BE-së e theksojnë rëndësinë e politikës së zgjerimit, si mjet për thellim të mëtejshëm të bashkëpunimit për çështjet kryesore të politikës së jashtme.  Dialogu politik i jashtëm bilateral duhet të përmirësohet me secilin nga vendet e zgjerimit.  Kapitulli 31:  Politika për mbrojtje dhe siguri të jashtme duhet të zgjidhet në fillim me vendet në negociata.  Komisioni e thekson rëndësinë e vendeve të zgjerimit në mënyrë progresive të harmonizohen me pozicionet e politikës së jashtme të BE-së.  Kjo, gjithashtu, e thekson rëndësinë e politikës për mbrojtje dhe siguri të përbashkët, duke përfshirë, për shembull, pjesëmarrjen në programet e Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes. 
7.	Procesi i aderimit është rigoroz, i ndërtuar në kritere të përcaktuara të rrepta, por kushtimisht të drejta dhe në parimin e meritave personale.   Kjo është esenciale për besueshmërinë e politikës së zgjerimit për sigurimin e nxitjes për vendet e zgjerimit të vazhdojnë me reformat gjithëpërfshirëse 
dhe për sigurimin e mbështetjes së qytetarëve të BE-së.   Nga ana e tyre, vendet-anëtare, së bashku me institucionet e BE-së, duhet të mbajnë debat informativ për ndikimet politike, ekonomike dhe sociale të politikës së zgjerimit. 
8.	Sa i përket shtyllës së parë, përforcimi i sundimit të së drejtës është me rëndësi esenciale për ripërtëritjen e procesit të aderimit.  Reformat gjyqësore duhet të realizohen në mënyrë energjike që të sigurohet se gjyqësia e pavarur dhe objektive në mënyrë efikase do ta zbatojë drejtësinë.  Vendet duhet të krijojnë evidencë të besueshme për hetimet, akuzat dhe aktgjykimet në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit.  Dënimet duhet të veprojnë në mënyrë parandaluese, kurse prona e fituar në mënyrë joligjore duhet të konfiskohet.   Sundimi i të drejtës e mbështet klimën afariste dhe investuese, duke mundësuar siguri juridike dhe duke kontribuar për konkurrencën, krijimin e vendeve të punës dhe rritjen. 
9.	Komisioni edhe më tutje e zbaton qasjen e re në sundimin e të drejtës të lejuar nga Këshilli në dhjetor të vitit 2011.  Ballafaqimi me sundimin e të drejtës herët në procesin e aderimit e rrit kohën, në shkallën më të madhe të mundshme, e cila nevojitet që vendet të zhvillojnë evidencë solide për zbatim të reformave.  Në këtë mënyrë do të sigurohet se reformat janë rrënjosur thellë dhe janë të pakthyeshme.  Në pajtim me qasjen e re, Komisioni vendos të sigurojë baraspeshë të përgjithshme në negociata. Përparimi në kapitullin 23:  Jurisprudenca dhe të drejtat fundamentale dhe 24:  Drejtësia, liria dhe siguria duhet të bëhet paralelisht me përparimin në negociatat në tërësi.  Komisioni përkujton në ekzistimin e klauzolës për "baraspeshën e përgjithshme" të kornizave të negociatave dhe mundësisë për ndalimin e negociatave në kapitujt tjerë, nëse ka ngecje në përparimin e sundimit të të drejtës. 
10.	Të drejtat fundamentale në masë të madhe janë të përmbajtura në kornizën juridike të vendeve të zgjerimit, por duhet të bëhet me tepër që të garantohet se këto plotësisht do të respektohen në praktikë.  Liria e shprehjes dhe mediet mbetet problem i posaçëm.  Ekziston nevojë për mbrojtje më të mirë të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive.  Diskriminimi dhe armiqësia në grupet e prekura, duke përfshirë edhe në bazë të orientimit seksual, mbetet një problem i rëndësishëm.  Nevojitet punë plotësuese për përparimin e të drejtave të femrave, duke e përfshirë ballafaqimin me dhunën në familje, si dhe të drejtat e fëmijëve dhe personave me nevoja të posaçme.   Ekziston nevojë për integrim më të mirë të vendeve të zgjerimit në kornizat e BE-së dhe për mbështetjen e zgjerimit të praktikave më të mira.  Për këtë qëllim, Komisioni fuqimisht i inkurajon vendet-kandidate të vazhdojnë me përgatitjet e tyre për pjesëmarrje në cilësinë e mbikëqyrësit në punën e Agjencisë së BE-së për të drejtat fundamentale. 
11.	Sa i përket shtyllës së dytë, forcimi i menaxhimit ekonomik dhe konkurrenca në vendet e zgjerimit, është me rëndësi esenciale për plotësimin e kritereve ekonomike për anëtarësim në BE. Duhet të intensifikohen reformat që të arrihet rritja e qëndrueshme, përmirësimi i rrethit afarist dhe nxitja e investimeve.  Duhet të zgjidhet papunësia e lartë, veçanërisht te të rinjtë.  Mbështetja e zhvillimit ekonomik, gjithashtu, duhet ta zbusë presionin e migrimit në BE.  Nevoja e mundshme nga masat kalimtare, si dhe natyra e tyre dhe/apo nevoja nga mekanizmi mbrojtës në sferën e lëvizjes së lirë të punëtorëve do të përfshihen gjatë negociatave për aderim në lidhje me zgjerimin e ardhshëm, duke e pasur parasysh vlerësimin e ardhshëm të ndikimit. 
12.	Duke u thirrur në përvojën e Semestrit Evropian dhe përforcimin e sundimit ekonomik në BE, Komisioni filloi procese të përmirësuara të bashkëpunimit me vendet e zgjerimit.  Për Ballkanin Perëndimor, Komisioni parasheh përgatitjen e Programeve Nacionale për Reformat Ekonomike që  përbëhen nga dy pjesë.  Pjesa e parë do të përbëhet nga versioni i përmirësuar i Programeve ekonomike paraaderuese për vendet-kandidate dhe Programet ekonomike dhe fiskale për kandidatët potencialë, të zgjeruar që ta përfshijnë edhe Kosovën.  Kjo do të vendos kornizë për politikë fiskale dhe makroekonomike afatgjatë, me fokus të rritur në vlerësimin e qëndrueshmërisë së jashtme dhe pengesave strukturore për rritje.  Pjesa e dytë do t'i përfshijë reformat të cilat për nga natyra janë sektoriale dhe të rëndësishme për përmirësimin e konkurrencës dhe rritjes, duke i përfshirë edhe nevojat për investimet infrastrukturore.  Për forcimin e mbikëqyrjes, procesi i evalvimit do të vazhdojë të rezultojë në drejtime të strukturuara për politikat në secilin vend.  Me Turqinë, do të vendoset dialogu ekonomik në nivel të lartë.


13.	Sa i përket shtyllës së tretë, reforma në administratën publike (RAP) është prioritet në të gjitha vendet. Shërbimi publik edhe më tutje është tepër i politizuar. Transparenca, përgjegjësia, profesionalizmi dhe efikasiteti i administratës publike duhet të forcohen. Nevojitet një fokus më i madh ndaj nevojave të qytetarëve dhe bashkësisë afariste. Edhe puna financiare publike, gjithashtu ka nevojë për vëmendje më të madhe. Komisioni më mirë do ta integrojë reformën e administratës publike në procesin e zgjerimit. Janë formuar "Grupe speciale të RAP", ose të njëjtat janë në proces të themelimit në vendet e zgjerimit. Këto grupe do të mbeten platformë kryesore për udhëheqjen e mëtejshme të punës së RAP. Duhet të ekzistojë një diskutim politik më i strukturuar për çështjet kyçe të Këshillit / Komitetit të asocimit. Negociatat aderuese duhet që gjithashtu të shfrytëzohen që të arrihet reforma e nevojshme. Çështjet kryesore duhet  të zgjidhen përmes kapitujve adekuatë, sidomos furnizimet publike, kontrolli financiar, gjyqësia dhe të drejtat fundamentale, tatimimi dhe politika ekonomike dhe monetare si dhe në kontest të konferencave ndër qeveritare. Grupet speciale, do të jenë forum për zgjidhjen e problemeve horizontale të RAP, nga kapitujt adekuatë, të negociatave, përcjelljen e përparimit dhe sigurimin e konsistencës.  Rezultatet do të kenë efekt të ndërsjellë në kapitujt e negociatave.
14.	Me rëndësi kryesore është që të përkrahet procesi i reformave forcimi i funksionimit dhe pavarësisë së institucioneve kryesore demokratike në vendet e zgjerimit. Kjo përfshinë sigurimin e një dialogu konstruktiv dhe të qëndrueshëm në spektrin politik, sidomos në kuadër të Kuvendit. Gjithashtu duhet të bëhet më shumë që të nxitet ambient i volitshëm për organizatat e shoqërisë civile. Shoqëria e fortë civile e forcon përgjegjësinë politike dhe promovon mirëkuptim të thellë të reformave në lidhje me aderimin.
15.	Marrëdhëniet e mira fqinjësore janë elementi esencial i procesit të stabilizimit dhe asocimit. Janë të nevojshme përpjekje të vazhdueshme për tu tejkaluar e kaluara, të ruhen pajtimet dhe zgjidhja e kontesteve bilaterale ndërmjet vendeve të zgjerimit dhe vendeve anëtare. Çështjet bilateralet duhet të zgjidhen nga ana e palëve të caktuara sa më herët që të mundet dhe nuk duhet ta vonojnë procesin e aderimit, që duhet të bazohet në kushtet e vendosura.
16.	Bashkëpunimi rajonal në mënyrë shtesë dukshëm është forcuar gjatë vitit të kaluar. Komisioni në tërësi e përkrah punën e Procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore (PUEJL) dhe Këshillit për bashkëpunim rajonal, përfshirë edhe Strategjinë rajonale 2020. Rritja e përfshirjes së Kosovës në iniciativat rajonale paraqet një zhvillim pozitiv. Komisioni e përshëndet fillimin e bashkëpunimit të forcuar në mes të Ballkanit Perëndimor 6 në kuadër të Procesit të stabilizim asocimit. Ngjarjet e këtilla e forcojnë dimensionin multilateral të politikës së zgjerimit, e përkrahin bashkëpunimin inkluziv dhe i ndajnë praktikat më të mira të menaxhimit ekonomik dhe promovojnë lidhshmëri në kuadër të rajonit dhe me BE-në. Komisioni, gjithashtu e përshëndet Samitin në Berlin që u mbajt në gusht, me cka tregoi një përkrahje të fuqishme politike për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Janë paraparë samite të mëtejshme vjetore, ku Austria do të jetë nikoqiri i radhës.  "Procesi i Berlinit" mund të jetë instrument për nxitjen e reformave dhe përcaktimit të prioriteteve reale për investimet kryesore të lidhjes. Gjithashtu, mund të veprohet edhe si nxitje gjatë zgjidhjes së çështjeve të pazgjidhura bilaterale. Komisioni është i gatshëm ta përkrahë punën e mëtejshme të kësaj iniciative.
17.	Një instrument i ri për ndihmë paraaderuese filloi në vitin  2014. Përmes IPA II, BE do të sigurojë 11,7 miliardë euro për periudhën 2014-2020, për përkrahjen e vendeve të zgjerimit në përgatitjen e tyre për aderim, si dhe në bashkëpunimin rajonal dhe tej kufitar. IPA II e rrit fokusin e prioriteteve për aderim në BE në sferat e demokracisë dhe sundimit të së drejtës, si dhe konkurrencës dhe zhvillimit. IPA II, gjithashtu ka një qasje sektoriale, nxitje për rezultate, përkrahje të rritur buxhetore dhe përcaktimin e projekteve me prioritet. Nevojitet një qasje e koordinuar për investimet e mëdha në korridoret kryesore infrastrukturore. 




Koordinimi me institucionet ndërkombëtare financiare është i forcuar. Korniza investuese e Ballkanit perëndimor do të vazhdojë me investimet për rritjen e vendeve të punës,lsi dhe rritjen dhe promovimin e lidhshmërisë së rajonit.

27.	Republika e Maqedonisë: Procesi i aderimit të Republikës së Maqedonisë në BE është në rrugë pa kthim. Mosveprimi sipas rekomandimeve të Komisionit nga ana a Këshillit nënkupton se ende nuk janë hapur negociatat aderuese. Në të njëjtën kohë, mossuksesi i Qeverisë për të zgjidhur numër të madh të çështjeve ka bërë dëm në qëndrueshmërinë e reformave dhe ngecje të konsiderueshme në disa sfera.
28.	Përparim i mëtejmë është bërë në drejtim të reformës së administratës publike, si dhe në bashkëpunimin aktiv rajonal dhe ndërkombëtar policor. Vendi ka një nivel të lartë të harmonizimit të acquis-it, krahasuar me atë se ku gjendet procesi i aderimit. Agjenda e BE-së mbetet një prioritet strategjik i vendit.
29.	Megjithatë, gjatë vitit të kaluar ekziston një brengë serioze e rritjes së politizimit të institucioneve shtetërore dhe kontrollit qeveritar mbi mediet, përfshirë edhe në kontekst të zgjedhjeve, siç është deklaruar nga ana e OSBE/ODIHR. Besimi në institucionet shtetërore vazhdimisht po prishet. Po rritet kujdesi për drejtësinë selektive. Gjendja me mediet vazhdon të përkeqësohet.  Politikat e reja të krizës ndërmjet Qeverisë dhe partive opozitare treguan se interesat partiake gjithnjë e më shumë sundojnë mbi ato nacionalet. Përgjegjësia e Qeverisë dhe opozitës është që të sigurohet debat politik së pari në Kuvend dhe të kontribuohet në krijimin e kushteve për funksionimin e saj të drejtë. Qeveria duhet të sigurojë se opozita do të ketë mundësinë që në tërësi ta realizojë funksionin e saj të kontrollit demokratik. Njëkohësisht, opozita, duhet gjithashtu të përfshihet në proceset demokratike. Gjatë vitit të kaluar, nuk u mbajt takim për dialogun aderues të nivelit të lartë. Në aspekt të situatës ndëretnike, duhet të ndërtohet një besim më i madh ndërmjet bashkësive. Shqyrtimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit duhet të përfundohet, kurse rekomandimet nga e njëjta duhet të zbatohen.
30.	Mbetet me rëndësi që të ndërmerren masa vendimtare për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Mossuksesi i palëve në këtë kontest për kompromis, pas 19 viteve negociata me ndërmjetësim të KB-së, ka një ndikim negativ mbi aspiratat evropiane të vendit. Nevojitet aksion vendimtar, si dhe përkrahje proaktive nga ana e liderëve të BE-së. Komisioni thirret në qëndrimin se, nëse ato do ishin në procesin skrining dhe debatet me Këshillin për krijimin e kornizës negocuese, do të krijohej dinamika e nevojshme që do të mund të sillte përkrahje në gjetjen e një zgjidhjeje me kompromis dhe të pranueshme për çështjen e emrit, edhe para hapjes së kapitujve të negociatave.
31.	Në përgjithësi, duke pasur parasysh procesin kumulativ, që vendi e ka arritur, Komisioni konsideron se kriteret politike edhe më tej janë në nivelin e kënaqshëm dhe e ruan rekomandimin e vet për hapjen e negociatave për aderim, por i vjen keq për ngecjet në vitin e kaluar. Komisioni i thërret autoritetet që të ndërmarrin masat vendimtare për të përgjigjur kujdesin e rritjes së politizimit dhe mungesat në rritje në aspekt të pavarësisë së gjyqësisë dhe lirisë së të shprehurit, me qëllim që rekomandimi të ruhet edhe viteve të ardhshme. Komisioni mbetet i përkushtuar në ndihmën ndaj vendit në përpjekjet, përfshirë edhe procesin inkluziv të dialogut aderues në nivel të lartë, në zbatimin e reformave në lidhje me BE-në, me qëllim që të arrihet potenciali i plotë i marrëdhënieve.



































 ANEKS
Rezyme e konkluzioneve të raporteve për progresin e Malit të Zi, Serbisë, Republikës së Maqedonisë,
Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës dhe Turqisë 
Republika e Maqedonisë:
Në përgjithësi, vendi në masë të mjaftueshme i plotëson kriteret politike.  Vendi i ka kryer një pjesë të madhe të reformave lidhur me sistemin gjyqëorë dhe administratën publike, dhe ka arritur përparim pas bërjes vend kandidat në vitin 2005. Niveli i harmonizimit të legjislacionit është i lartë lidhur me atë se ku gjendet vendi në procesin e aderimit. Megjithatë, ekzistojnë sfida serioze, ndërsa në disa sfera ato janë rritur. Ato kanë të bëjnë, kryesisht me rritjen e kulturës politike të ndarjeve, brengosjes serioze për rritjen e politizimit dhe kontrollit qeveritar mbi institucionet dhe mediat dhe situatën ende të ndjeshme ndëretnike. 
Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të prillit 2014 u vlerësuan nga ana e OSBE/ODIHR-së si të zbatuara në mënyrë efikase, por me mungesë të veçimit ndërmjet aktiviteteve shtetërore dhe partiake njoftimin e njëanshëm mediatik.   Brengosja për ndarjen e paqartë të shtetit dhe të partive në pushtet e minuan besimin në institucionet publike. Mungesa e dialogut dhe ndarjet e vazhdueshme ndërmjet partive sollën deri te përtëritja e krizës politike, e cila del nga akuzat lidhur me zgjedhjet, për shkak të të cilave partia kryesore opozitare e lëshoi Kuvendin. Partitë kryesore politike nuk bënë përpjekje të mjaftueshme që të kyçen në politikë konstruktive në interes të tërë elektoratit dhe vendit në tërësi.  Qeveria dhe opozita duhet të marrin hapa që të kthehet dialogu politik në Kuvend. Qeveria duhet të sigurojë se opozita do të ketë mundësi në tërësi ta kryejë funksionin e vet të kontrollit demokratik. Njëkohësisht, opozita, gjithashtu, duhet të kyçet në mënyrë konstruktive në proceset demokratike.
Politizimi i administratës publike, si në nivel qendror ashtu edhe në nivel lokal, paraqet brengosje serioze. Parimet e transparencës, llogaridhënies dhe meritës ende nuk janë zbatuar plotësisht. 
OSBE/ODIHR-i përveç kësaj, njoftoi për akuza kredibile për kryerjen e presionit mbi të punësuarit në sektorin publik gjatë zgjedhjeve në prill të vitit 2014. Këto çështje duhet të zgjidhen, duke përfshirë edhe përmes kornizës së re ligjore.
Pavarësia dhe kompetenca e gjykatave, gjithashtu, duhet në mënyrë plotësuese të përmirësohen dhe më shumë të fokusohen në kualitetin e drejtësisë për qytetarët.  Niveli i lartë i përparimit ligjor dhe teknik i vendit në këtë sferë, pengohet nga brengosja në rritje për seleksionim të drejtësisë.   Është vendosur evidencë, por korrupsioni mbetet i shpërndarë në shumë sfera dhe vazhdon të jetë problem serioz. Korniza e antikorrupsionit duhet të zbatohet në mënyrë më efikase. 
Janë bërë përmirësime të mëtejme në sferën e bashkëpunimit politik dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe tregtisë me njerëz.  Përpjekjet duhet të vazhdojnë që të vazhdohet me evidencën e hetimeve, akuzave dhe aktgjykimeve në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit.  Lufta kundër  krimit të organizuar dhe korrupsionit është fundamentale gjatë ballafaqimit me infiltrimin kriminal të sistemeve politike, juridike dhe ekonomike.
Korniza e plotë për mbrojtjen e të drejtave fundamentale të njeriut është vendosur, por fokus më i madh duhet të vendoset në zbatimin efikas.  Nevojiten përpjekje të vazhdueshme për ballafaqim meparagjykimet dhe diskriminimin e romëve dhe për  mënjanimin e mostolerancës kundër lesbikeve, bashkësisë gej, biseksuale, transgjinore dhe interseksuale (LGBTI).
Gjendja me lirinë e mediave vazhdoi të përkeqësohet. Ndikimi i Qeverisë mbi mediat realizohet përmes, mes tjerash, reklamimit të financuar nga shteti. Mungon njoftim i vërtetë i pavarur dhe ka mungesë të informatave të sakta dhe objektive të cilat janë të qasshme për publikun përmes medieve kryesore, si mungesës së debatit informativ publik.
Lidhur me marrëdhëniet ndëretnike, Marrëveshja Kornizë e Ohrit, me të cilën iu vu fund konfliktit të vitit 2001, e siguron kornizën për garantimin e karakterit multietnik të shoqërisë. Megjithatë, zotëron mungesë e besimit ndërmjet bashkësive. Lehtë mund të shkaktohen tensione nga ngjarje ose incidente. Nevojitet qasje proaktive dhe e përbashkët për promovimin e shoqërisë inkluzive multietnike. Kontrolli i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit ende duhet të përfundohet dhe të zbatohen rekomandimet e saj. 
Vendi përgjithësisht  mban marrëdhënie të mira me vendet tjera nga procesi i zgjerimit dhe luan rol aktiv në bashkëpunimin rajonal.  E rëndësishme është qasje konstruktive drejt marrëdhënieve me vendet fqinje anëtare të BE-së. Duhet të shmangen aktivitetet dhe deklaratat të cilat ndikojnë në mënyrë negative në marrëdhëniet e mira fqinjësore.
Lidhur me kriteret ekonomike, Republika e Maqedonisë mbetet me përparim të mirë, ndërsa në disa sfera bëri përparim të caktuar plotësues në vendosjen e ekonomisë funksionale të tregut. Për ballafaqim me qasjen konkurruese dhe forcat e tregut në suaza të Unionit në afat të mesëm, vendi duhet të ballafaqohet me sfida të rëndësishme përmes zbatimit vendimtar të reformave strukturore. 
Këndellja ekonomike vazhdoi të përparojë, por mbetet e bazuar ngushtë me sektorin e jashtëm, dhe ka ndikim të kufizuar mbi  papunësinë e cila edhe më tej mbetet e lartë, në veçanti ndërmjet personave të rinj.  Reformat të cilat ballafaqohen me rigjiditetet strukturore në tregun e punës tregojnë përparim të labil.  Stabiliteti financiar u vonua dhe u rritën të hyrat e SDI-së. U përkeqësua disiplina fiskale, si dhe transparenca dhe kualiteti i shpenzimit qeveritar. 
Mundësitë për rritje dhe punësim varen në masë të madhe nga mjedisi afarist i sektorit privat vendas. Për përkrahjen e kësaj, ekziston nevoja për lehtësimin e mëtejmë të procedurave për dhënien e lejeve, gjithashtu, me qëllim që të nxiten lidhjet e ndërsjella ndërmjet firmave vendase dhe të huaja; të përshpejtohen procedurat për dalje nga tregu; dhe, në mënyrë të përgjithshme, të sigurohen kushte të barabarta për konkurrencë për të gjithë kompanitë gjatë zbatimit të rregullativës afariste.  Qasja te financat do të duhet të përmirësohet, duke përfshirë  përmirësimin e kanalit banka-kreditimi.  Nevojitet zgjidhja e harmonizimit më të mirë të shkathtësinë e punëtorëve me kërkesën e fuqisë punëtore përmes reformave të mëtejme të sistemit arsimor, duke përfshirë edhe zbatimin e strategjisë për arsim profesional. Lidhur me financat publike, përkeqësimi i sërishëm i disiplinës fiskale në vitin 2013 dhe 2014 e thekson nevojën për procedura më të mira për planifikimin e buxhetit  dhe konsistencë më të mirë në realizimin vjetor të buxhetit me strategji fiskale afatmesme. Nevojitet të përmirësohet kualiteti i konsumit publik, me ridedikimin e përbërjes së shpenzimeve kapitale ndaj investimeve për zmadhimin e rritjes.
Republika e Maqedonisë arriti përparim të mëtejmë në përmirësimin e aftësisë së vet për marrjen e obligimeve nga anëtarësimi. Vendi edhe më tej është i kyçur në procesin e stabilizimit dhe asocimit dhe t'i plotësojë obligimet e veta për Marrëveshja për  stabilizim dhe asocim. 
Vendi ka bashkëpunim të lartë me BE-në në të gjithë sferat e të drejtës së BE-së dhe në nivel të avancuar të harmonizimit të legjislacionit, të nivelit strategjik dhe institucional.  Niveli i harmonizimit të vendit është  i mjaftueshëm për  lëvizje në fazën e radhës të procesit për aderim. Fokusi tani duhet të  vendoset në kapacitetin administrativ dhe zbatimin efikas.
Në sferën e tregut të brendshëm,  niveli i mirë i harmonizimit të legjislacionit tanimë është arritur lidhur me qarkullimin e kapitalit, shërbimet postare dhe të drejtën e shoqërive tregtare.  Në sferën e  drejtësisë dhe punëve të brendshme, vendi ka përparim të mirë në përgatitjet e tij për politikën e vizave, kufijtë e jashtëmdhe Shengen, si dhe bashkëpunimin policor. Nga ana tjetër, nevojiten përpjekjet të mëtejme në veçanti lidhur me politikën rajonale, mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike, politikën sociale dhe arsimin. Kontrolli financiar publik i brendshëm, gjithashtu, duhet në mënyrë plotësuese të përforcohet dhe të zhvillohet në suaza të administratës publike.
Këshilli ende nuk ka vendosur për propozimin e Komisionit të vitit 2009 për kalim në fazën e dytë të asocimit, në pajtim me nenin 5 të Marrrëveshjes për stabilizim dhe asocim. 


