OKO NA SONCETO
ИНТЕГРАЦИИ

ПОДГОТВИТЕЛНИ
АКТИВНОСТИ ЗА
ПРАШАЛНИКОТ

ДА НЕ ГО ПРОПУШТИМ
"Барањата кои Европската комисија й ги поставува на Македонија се гаранција дека една земја може навистина
да стане земја-членка и да работи како земја-членка,
да ги преземе сите одговорности и користа од станување членка на Унијата", потенцира Донато Кијарини.
"Македонија не смее да си дозволи дополнително задоцнување и не смее да си дозволи да го пропушти овој
воз и оваа можност", оценува вицепремиерката Радмила Шекеринска.
Пишува: Рената МАТЕСКА

П

о топлото
лето, Република Македонија во септември ја очекува ладен туш - те-

жок и обемен прашалник
од Европската унија. Прашањата ќе треба да се одговорат за 3 - 4 месеци,
по што ис тите ќе се оценуваат, мерат и премерува-
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ат. Следуваат преговорите и уште многу, многу
работа за конечно да нè
примат во семејс твото на
Европа. Процедура која
ја поминале земјите заинтересирани за елитниот
клуб. Но, колку сме подготвени, информирани и
дали имаме капацитет за
"истрчување на маратонскиот круг" наречен евроинтегрирање, никој со сигурност не знае да каже?!
Впрочем, колку време ќе
треба да помине за и ние
да ја испееме "Одата на
радоста" од Бетовен?
Секоја држава со демократски режим има шанси
да стане дел од Европа велат евродипломатите,

НАПОРИ
Неодамна на "Скопскиот
саем" се одржа дебата на
тема "Проширена ЕУ и можностите за развој на Македонија" на која говореа
вицепремиерката Радмила
Шекеринска и шефот на
Делегацијата на Европската комисија во земјава Донато Кијарини.
Иако претходно беше
најавено дека еврокомесарот Јанез Поточник преку видео-конференција ќе
се вклучи на дебата, тоа не
се случи поради, како што
беше соопштено, технички
проблеми на врските со
Брисел.
Според Кијарини, не е
можно напорите за европска интеграција да се остварат доколку сè уште пос-

Е ВОЗОТ ЗА ЕВРОПА
додавајќи дека сега за Македонија веќе не се поставува прашањето "дали",
туку "кога" ќе стане членка на ЕУ. Од Владата на РМ,
конкретно од Секторот за
евроинтеграции, информираат дека се работи со
полна пареа за нашето
приближување кон ЕУ. Последните анкети говорат
дека околу 90 отсто од граѓаните на РМ се изјаснуваат за влез во европското
семејство. Граѓаните на
РМ се цврсто уверени дека местото и иднината на
Македонија е во големото
семејство на европските
народи, рамо до рамо со
сите нации кои ја сочинуваат Европската унија. Се-

мејството на ЕУ бара многу работа, пожртвуваност
и обврски. Но, ние треба
да го добиеме тоа што го
сакаме, инаку ќе бидеме
присилени да го сакаме
тоа што ќе го добиеме. Во
врска со патот до ЕУ од
СЕИ порачуваат дека "за
чесниот има само еден пат
- видлив за сите, а за нечесниот има безброј патишта
- невидливи за никого".
Сепак, за охрабрување е
подарокот од Европската
унија која на Македонија и
додели 47,5 милиони евра
помош за годинава од кои
најголемиот дел, 20 милиони, првпат ќе бидат употребени за економски и социјален развој.

- "ЕУ ќе ја направи оваа
година многу интензивна
за Македонија" – изјави амбасадорот Донато Кијарини, тврдејќи дека приоритетите на Брисел околу помошта сосема се совпаѓаат
со тие од Скопје.
Според вицепремиерката Радмила Шекеринска,
парите ќе бидат насочени
кон четири клучни области, односно покрај економскиот и социјалниот развој
ќе бидат насочени и во правосудството и внатрешните
работи, за развој на демократијата и владеењето на
правото и за заштита на животната средина и природните ресурси.
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тојат министерства кои работат на еден ист начин и
доколку не ги спроведуваат
реформите, чија реализација Еврокомисијата ќе ја
оценува, мери и проверува.
Тој изрази уверување дека имајќи ги предвид неодамнешните состаноци со
високите претставници на
ЕУ, мислењето за Македонија ќе биде позитивно.
- "Меѓутоа, ќе бидеме апсолутно сигурни оти мис лењето ќе биде позитивно кога ќе го видиме квалитетот
на одговорите на прашалникот од Брисел и напорите што треба да се направат
со одговарање на овие прашања", порача Кијарини, и

OKO NA SONCETO
ИНТЕГРАЦИИ ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРАШАЛНИКОТ
Во моментов за Брисел е
најважно одговорите на
прашалникот кој ќе пристигне во септември да бидат комплетни, транспарентни и добри. Колку време ќе потроши Македонија
на одговорите е помалку
важно.
- "Сакаме да избегнеме
ситуација во која ќе ги добиеме сите одговори, а потоа да вратиме голем дел
од нив доколку не се задоволителни. Сакаме да го
избегнеме тоа и Владата е
свесна за тоа", изјави Рајнхард Прибе.
Во тек се подготвителни
РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА

додаде дека резултатите
најмногу ќе зависат од земјава, за да можеме да ги
убедиме земјите-членки дека нема да има сомнеж во
одлучноста и заложбата на
Македонија да продолжи
со овој процес.
Шекеринска изјави дека
за брзината и успешноста
на нашиот процес на интегрирање во ЕУ ќе зависат
три фактори - Унијата и она
што ќе се случува во неа,
земајќи ги предвид и политичките и економските промени, состојбите во регионот и трето, она што ќе се
случува во наредните неколку години во Македонија.
Според неа, регионалната соработка ќе продолжи
да претставува предуслов
за нашето европско интегрирање и наш политички
и економски интерес.
- "Она што е важно за Македонија во овој момент е
да го фати приклучокот. Изгубеното време пред неколку години го плативме
со висока цена" - рече Шекеринска.
На конференцијата претставници на Секторот за
евроинтеграција ја презентираа кампањата за информирање на јавноста за про-

ДОНАТО КИЈАРИНИ

цесот на европска интеграција.

ПРАШАЛНИК
Прашалникот од Европската унија во Скопје ќе
пристигне во септември и
ќе содржи три до четири
илјади прашања на кои македонската Влада треба да
одговори, изјави специјалниот претставник на ЕУ во
Македонија Сорен Јесен
Петерсен во интервјуто за
"Радио слободна Европа".
Според него, многу е подобро да се дадат добри и
квалитетни, отколку брзи
одговори.
- "Потоа може да има и
втора рунда, односно Комисијата да постави дополнителни прашања, така
што тоа би можело да трае
најмалку шест месеци, односно некаде до март, април или мај наредната година", најави Петерсен.
Комисијата тогаш треба
да реши за следниот чекор,
дали Македонија ќе биде
поканета да започне постапка за станување кандидат за членство во ЕУ или
ќе биде потребно дополнително време. Засега не може да се коментира кога и

како ќе заврши процесот
на евро интеграција за Македонија, изјави директорот на Европската комисија
задолжен за Западниот Балкан - Рајнхард Прибе.
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активности во пресрет на
доставувањето на Прашалникот од страна на Европската комисија. Овие активности опфаќаат организација на процесот на подго-

товка на одговорите и мобилизација на расположливите човечки ресурси.
Истовремено, како поддршка на процесот на подготовка на одговорите, направена е анализа на Прашањата и одговорите на
други држави, преведени
на македонски јазик и поделени по области и институционални надлежности.

ИНФОРМАЦИЈА
Информацијата за текот
на процесот на интеграција
на Република Македонија

во Европската унија претставува сублимат на настани и активности од почетокот на 2004 година. Истата има за цел информирање
на Собранието на Републи-

ка Македонија и пошироката јавност за текот на
процесот на интеграција,
со акцент на новиот квалитет во односите Република
Македонија - ЕУ, што произ-

легува од стапувањето на
сила на Спогодбата за стабилизација и асоцијација
(ССА), како и поднесувањето на Апликацијата за
членство.
Информацијата за текот
на процесот на интеграција е дел од напорите
на Владата на Република
Македонија за обезбедување и одржување на висок
степен на консензус кон
ова прашање меѓу граѓаните и нивните легитимни
политички претставници
во Законодавниот дом. Ваквиот пристап, оценуваат
од Секторот за евроинтеграции, има за цел и зголемување на поддршката и
инволвираноста на сите
институции и поединци во
успешната реализација на
реформите што се во насока на исполнување на критериумите за членство дефинирани на Европските
совети во Копенхаген (1993)
и Мадрид (1995).
На 30 март 2004 година,
Европската комисија го
објави третиот Извештај за
Процесот за стабилизација
и асоцијација за Република
Македонија (ПСА) во кој се
поздравени напорите на
Република Македонија за
напредокот во овој процес.
Меѓу другото, во Извештајот пишува дека "Владата
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направи конкретни чекори
за имплементација на Рамковниот договор и повеќето од неговите потписници
ги исполнија преземените
обврски да ја поддржат истата", како и "2004 ќе биде
решавачка на планот на зацврстување на стабилноста
и продолжување на реформските процеси". Исто
така, "во 2003 година, беше
обновен економскиот раст,
а инфлацијата се задржа на
ниско ниво. Истовремено,
во услови на монетарна
стабилност, буџетскиот дефицит беше редуциран за
4 процентни поени и сведен на ниски 1,5 отсто од
БДП".
Во однос на процесот за
стабилизација и асоцијација, Европската комисија констатира "Бројот на преземените мерки индицира
желба за забрзување на ЕУ
насочените реформи во
рамките на ПСА. Овие мерки вклучуваат подобра координација на имплементација на обврските од договорните односи со ЕУ и Препораките од извештаите на
Европската комисија".
Во согласност со очекувањата, клучен приоритет
во наредниот период останува имплементацијата
на Рамковниот договор,
продолжувањето на реформите во областите на владеење на правото, борба
против организираниот криминал и корупцијата, како
и реформата на судскиот
систем.
Извештајот ги афирмира
постигнувањата на планот
на одржување на макроекономската стабилност, како основа за продолжување на реформите и подобрување на деловната клима и конкурентната способност на националната
економија. Истовремено,
потенцирана е потребата
од продолжување на реформата на јавната администрација.

