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Некои сметаат дека под-
несувањето апликација за 
членс тво во Европската унија 

е преамбициозна цел, но патот кон 
ЕУ може да биде успешен само ако 
си поставуваме ам бициозни цели", 
истакна вице премиерката Радмила 
Шекеринска на конференцијата за 
гласност под нас лов "Кон ЕУ заедно" 
што се одржа на Еко номскиот факултет 
во Скопје на 22 ја нуари 2004 година.

Процесот на приближување на Ма-
кедонија кон Европската унија многу 
ќе зависи и од партнерскиот однос 
кој ќе се гради меѓу Владата, односно 
јак нење на нејзините институции, ка-
ко и стопанството, образованието, не-
владиниот сектор и медиумите. Ова е 

"Македонија мора да биде поамбициозна во овој поглед, своите цели да 
ги постави повисоко. Тоа ќе значи поголема одговорност и притисок 
и врз Владата и врз јавната администрација, меѓутоа овој притисок 
може да биде само позитивен", потенцираше вицепремиерката 
Радмила Шекеринска.

"Во овој момент се случува испишување на историјата на Европската 
унија и се скицираат контурите на идната европска федерација - 
нагласи Драган Тилев, државен советник и раководител на Секторот 
за европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Македонија.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГЛАСНОСТ - КОН ЕУ ЗАЕДНО

главната порака на еднодневната кон-
ференција. Станува збор за прва од 
трите вакви конференции што се дел 
од тригодишниот проект "Кон ти ну-
ирано образование за европски пра-
шања, основање тренинг-центар за 
европска интеграција" кој е финан си-
ран од Европската комисија, чиј ко-
ор динатор е токму Економскиот фа-
култет на Универзитетот "Свети Кирил 
и Методиј" во Скопје. Во таа насока 
зна чајна ќе биде и улогата што ќе ја 
има Колеџот на Европа со седиште 

во Бриж, Белгија, како контрактор и 
парт нерските институции: центарот за 
Европски студии на Универзитетот во 
Лимерик, Ирска, Секторот за Европска 
интеграција при Владата на Република 
Македонија и други.

Конференцијата е напор за созда-
вање вистински и неопходни услови 
за проценка и идентификација на по-
требите од тренинг по прашања од 
европската интеграција, како и мож-
ност за вистинска комуникација со си-
те потенцијални целни групи: ака де-
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мијата, јавниот и приватниот сектор, 
невладините организации, фондациите, 
културните и младинските организации 
и слично. 

Според координаторот на Проек-
тот, д-р Билјана Секуловска - Габер, 
целта на Проектот е двојна - да се 
создаде локално јадро на експерти-
тренери кои ќе се специјализираат 
во одделни области и, второ, гра-
 дење пошироко знаење за европ-
ски те прашања на сите нивоа во ма-
кедонското општество.

ПАРТНЕРСТВО

- "Ова е година на вистински под-
готовки. Апликацијата е само еден од 
значајните, меѓутоа - потенцираше 
вицепремиерката Шекеринска - не 
и пресуден чекор во процесот на ре-
формирање и приближување кон ЕУ. 
Владата работи на изградба на вис-
тински капацитети кои апли ка ци јата ќе 
ја направат издржана. Парт нерството 

ме ѓу Македонија и ЕУ може да биде ус-
пешно единствено ако обезбедиме 
партнерство и внатре во државата. 
Апликацијата е прашање коешто треба 
да го реши Владата на Македонија и ту ка 
нема никакви дилеми ниту раз ли ки".

Според Шекеринска, тајмингот за 
аплицирање е прашање на нијанси. 
Во прилог на ставот за апликација во 
фе вруари Шекеринска ги посочува 
јавните анкети спред кои над 65 отсто 
од граѓаните сметаат дека е вистинско 
време да се поднесе апликацијата. 
Јавната анкета за и против аплицирање 
за ЕУ што се спроведува на сајтот 
на македонскиот Парламент на ини-
ци јатива на Комисијата за европски 
прашања покажува дека над 80 отсто од 
тие што гласале сметаат дека Ма ке  донија 
треба под итно да го ис пра ти барањето 
за членство во ЕУ. Ше керинска се повика 
на последните ис тражувања на јавното 
мислење во нашава земја, според кои 
над 60 от сто од граѓаните се изјасниле 
де ка апликацијата е навремена или де   ка 
веќе требала да се поднесе. 

     СКАПА ВЛЕЗНИЦА 

Раководителката на Центарот 
за Европска интеграција при Сто-
пан ската комора на Република Ма-
ке донија, Љубица Нури, во те мат-
ската сесија се осврна на сто панс-
 ките субјекти и процесот на ев-
роп ска интеграција, нивна улога 
и потреби, некои согледувања 
во врска со трговската размена.
За директорот на скопски "Алкалоид", 
Трај  че Мукаетов, влезницата за членс-
тво во Европската унија е ска  па, но 
таа мора да се плати. Ос вр нувајќи се 
на приоритетите во сто панството, тој 
нагласи дека е неопходно пос тиг ну ва-
њето на европ ски те стандарди во ра бо-
тењето, што во слу ча јот со "Ал ка ло ид" 
веќе е пос тиг на то.

- "Стопанството мора да обезбеди 
врвен квалитет на производите и ус-
лугите. Исто така, неопходно е да се 
решат еколошките проблеми на што 
во ЕУ се полага големо внимание и, 
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ко нечно, мора да 
произведуваме со 
ниска цена, што е 
нашата главна кон-
курентна пред ност", 
истакна Му каетов. 

Во делот на 
стопанството, особе-

но з начајна е и обуката на менаџерскиот 
кадар, а соодветно место треба да има-
ат и малите и средни претпријатија кои 
треба да бидат носители на економ-
скиот развој, дополнија учесниците на 
сесијата посветена на улогата на сто-
панските субјекти во процесот на ев-
роинтеграцијата на нашава земја.

За "Улогата на приватните стопан-

ственици во процесот на европска инте-
грација" се произнесе и Доминик Ханф 
од Колеџот на Европа.

ПРЕДУСЛОВИ

- "Со Болоњската конвенција од 
1999 година, потпишана од европските 
експерти за образование, се потенцира 
значењето на високото образование 
во процесите на евроинтеграциите", 
подвлече проф. Милева Ѓуровска во 
тематската сесија посветена на "Улогата 
на образованието во создавање на 
поволни услови за интегрирање на Р. 
Македонија кон ЕУ".

Покрај освртот на Славица Рочевска, 
професор на Економскиот факултет 
во Прилеп, за "Болоњскиот процес и 
Ре пу блика Македонија" интересен бе-
ше примерот на Бугарија и нивното 
ис куство презентирано од Олга Бори-
сова, директор за образование од Аме-
ри кански универзитет во Бугарија.

- "Ќе бидеме ценети според нашите 
постигнувања, но и според одлучноста, 
цврстината и вербата во процесот на 
интегрирање во сегашната и идната 
ев ропска структура. Од ветувања за 
европска интеграција мора да се по-
ми не на реализација на оваа визија. 
Прав ниот систем - вели Драган Тилев, 
државен советник и раководител на 
Сек торот за европска интеграција при 
Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија – треба темелно 
да се реформира, да се транспонира 
ев ропското законодавство на тлото 
на Македонија и да се изградат инс-
ти туции кои ќе бидат способни да го 
владеат европското право и ев роп-
ската современа практика. Мо мен тот 
по Копенхагенските одлуки за ма сов-
но проширување на Европската уни-
ја е многу поволен и за Република 
Македонија претставува можност конеч-
но да направи исчекор со поднесување 
на барање за полноправно членство 
во Европската унија. Тоа неизоставно 
треба да се случи, но мора да покажеме 
дека сме зрели за таква историска 
од  лука и дека тоа го правиме во пот-
пол ност убедени во неговата ис прав-
ност, без тронка сомнеж за можни ре-
верзибилни движења. Само така ќе 
може да очекуваме поддршка од зем-
јите членки на ЕУ и од оние кои наскоро 
ќе станат членки".

Забележани останаа и дискусиите 
за "Медиумите и нивната улога во про-
цесот на интеграција со Европската уни-
ја" и "Невладиниот сектор и неговата 
уло га во процесот на европска инте-
гра ција".

Излагањата на конференцијата пре-
дизвикаа и дискусија, па така Митко 
Кочовски од "Макстил" укажа на не оп-
ходноста од реструктуирање на сто-
панските сегменти, што е неопходен ус-
лов за ЕУ. Од друга страна, правниот 
експерт Љубица Рубен критички се 
осврна на менаџирањето на тр гов-
ските друштва и на недоволната транс-
 парентност на трговските друш тва. Во 
дискусијата се вклучија и пост дипломци 
кои го усовршиле европ ски от менаџмент, 
претставници од НВО и други.
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