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Пишува: Рената МАТЕСКА

По топлото 
ле то, Репу-
блика Ма-

ке  донија во сеп-
тем ври ја очеку-
ва ла ден туш - те-

ПОДГОТВИТЕЛНИ 
АКТИВНОСТИ ЗА 

ПРАШАЛНИКОТ

"Барањата кои Европската комисија й ги поставува на Ма-
ке донија се гаранција дека една земја може навис ти на 
да стане земја-членка и да работи како земја-член ка, 
да ги преземе сите одговорности и користа од ста ну-
вање членка на Унијата", потенцира Донато Кија ри ни.

"Македонија не смее да си дозволи дополнително задоц-
нување и не смее да си дозволи да го пропушти овој 
воз и оваа можност", оценува вицепремиерката Рад-
ми ла Шекеринска.

жок и обе мен прашалник 
од Ев ропската унија. Пра-
ша ња та ќе треба да се од-
говорат за 3 - 4 месеци, 
по што ис тите ќе се оцену-
ваат, ме рат и пре  меру ва-

ат. Следу ваат пре  гово ри-
те и уште многу, мно гу 
работа за конечно да нè 
примат во семејс тво то на 
Европа. Процедура ко ја 
ја поми нале земјите за ин-
те ре си рани за елитниот 
клуб. Но, колку сме под-
гот вени, ин формирани и 
дали има ме капацитет за 
"истр чу ва ње на маратон-
скиот круг" на речен евро-
инте гри   ра ње, никој со си-
гур ност не знае да каже?! 
Впро  чем, колку време ќе 
тре ба да по мине за и ние 
да ја ис пееме "Одата на 
ра  до ста" од Бе товен?

Секоја држава со демо-
кратски режим има шанси 
да стане дел од Европа - 
ве лат евродипломатите, 



 Е ВОЗОТ ЗА ЕВРОПА

23 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 522 / 02.07.2004

до да вајќи дека сега за Ма-
ке до ни ја веќе не се пос-
тавува прашањето "да ли", 
ту ку "ко га" ќе стане член-
ка на ЕУ. Од Владата на РМ, 
кон крет но од Секторот за 
евро  ин те грации, инфор-
ми раат де ка се работи со 
полна па реа за нашето 
приб лижу вање кон ЕУ. Пос-
ледните ан кети говорат 
дека околу 90 отсто од гра-
ѓаните на РМ се изјас ну-
ваат за влез во европското 
семејство. Граѓаните на 
РМ се цврсто уверени де-
ка местото и ид нината на 
Македонија е во големото 
семејство на ев ропските 
народи, рамо до рамо со 
сите нации кои ја сочи ну-
ваат Европската уни   ја. Се-

мејството на ЕУ ба ра мно-
гу работа, пожрт ву ва ност 
и обврски. Но, ние тре  ба 
да го добиеме тоа што го 
сакаме, инаку ќе би деме 
присилени да го са ка ме 
тоа што ќе го добиеме. Во 
врс  ка со патот до ЕУ од 
СЕИ порачуваат дека "за 
чес  ниот има само еден пат 
- видлив за сите, а за нечес-
ниот има безброј патишта 
- невидливи за никого".

Сепак, за охрабрување е 
подарокот од Европската 
уни ја која на Македонија и 
додели 47,5 милиони евра 
помош за годинава од кои 
најголемиот дел, 20 мили о-
ни, првпат ќе бидат упо тре-
бени за економски и соци-
јален развој.

- "ЕУ ќе ја направи оваа 
година многу интензивна 
за Македонија" – изјави ам-
басадорот Донато Кијари-
ни, тврдејќи дека приори-
тетите на Брисел околу по-
мошта сосема се совпаѓаат 
со тие од Скопје.

Според вицепре миер-
ката Радмила Шекеринска, 
парите ќе бидат насочени 
кон четири клучни облас-
ти, односно покрај економ-
скиот и социјалниот развој 
ќе бидат насочени и во пра-
восудството и внатрешните 
работи, за развој на демо-
кратијата и владеењето на 
правото и за заштита на жи-
вотната средина и при род-
ните ресурси.

НАПОРИ

Неодамна на "Скопскиот 
саем" се одржа дебата на 
те ма "Проширена ЕУ и мож-
ностите за развој на Ма-
кедонија" на која говореа 
ви цепремиерката Радмила 
Шекеринска и шефот на 
Делегацијата на Европска-
та комисија во земјава До-
на то Кијарини.

Иако претходно беше 
најавено дека евро ко ме-
сарот Јанез Поточник пре-
ку ви део-конференција ќе 
се вклу чи на дебата, тоа не 
се слу чи поради, како што 
бе ше соопштено, технички 
про блеми на врските со 
Бри  сел.

Според Кијарини, не е 
мож но напорите за ев роп-
ска интеграција да се ост-
варат доколку сè уште пос-

тојат министерства кои ра-
ботат на еден ист начин и 
доколку не ги спроведуваат 
реформите, чија реали за-
ци  ја Еврокомисијата ќе ја 
оценува, мери и прове ру-
ва.

Тој изрази уверување де-
ка имајќи ги предвид нео-
дамнешните состаноци со 
високите претставници на 
ЕУ, мислењето за Маке до-
нија ќе биде позитивно. 

- "Меѓутоа, ќе бидеме ап-
солутно сигурни оти мис ле-
њето ќе биде позитивно ко-
га ќе го видиме квалитетот 
на одговорите на прашал-
ни кот од Брисел и напори-
те што треба да се направат 
со одговарање на овие пра-
шања", порача Кијарини, и 
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додаде дека резултатите 
нај многу ќе зависат од зем-
јава, за да можеме да ги 
убе диме земјите-членки де -
ка нема да има сомнеж во 
одлучноста и заложбата на 
Македонија да продол жи 
со овој процес. 

Шекеринска изјави дека 
за брзината и успешноста 
на нашиот процес на ин те-
грирање во ЕУ ќе зависат 
три фактори - Унијата и она 
што ќе се случува во неа, 
земајќи ги предвид и поли-
тичките и економските про-
мени, состојбите во реги о-
нот и трето, она што ќе се 
случува во наредните не-
колку години во Македо-
нија.

Според неа, регионал на-
та соработка ќе продолжи 
да претставува предуслов 
за нашето европско инте-
грирање и наш политички 
и економски интерес. 

- "Она што е важно за Ма-
кедонија во овој момент е 
да го фати приклучокот. Из-
губеното време пред не-
кол ку години го плативме 
со висока цена" - рече Ше-
керинска.

На конференцијата прет-
ставници на Секторот за 
евроинтеграција ја презен-
тираа кампањата за инфор-
мирање на јавноста за про-

цесот на европска инте гра-
ција.

ПРАШАЛНИК

Прашалникот од Европ-
ската унија во Скопје ќе 
пристигне во септември и 
ќе содржи три до четири 
илјади прашања на кои ма-
кедонската Влада треба да 
одговори, изјави специ јал-
ниот претставник на ЕУ во 
Македонија Сорен Јесен 
Пе  терсен во интервјуто за 
"Радио слободна Европа".

Според него, многу е по-
добро да се дадат добри и 
квалитетни, отколку брзи 
одговори.

- "Потоа може да има и 
вто ра рунда, односно Ко-
ми сијата да постави допол-
нителни прашања, така 
што тоа би можело да трае 
најмалку шест месеци, од-
носно некаде до март, ап-
рил или мај наредната го-
дина", најави Петерсен.

Комисијата тогаш треба 
да реши за следниот чекор, 
дали Македонија ќе биде 
поканета да започне пос-
тап ка за станување канди-
дат за членство во ЕУ или 
ќе биде потребно дополни-
телно време. Засега не мо-
же да се коментира кога и 

како ќе заврши процесот 
на евро интеграција за Ма-
ке донија, изјави директо-
рот на Европската комисија 
задолжен за Западниот Бал-
кан - Рајнхард Прибе.

активности во пресрет на 
доставувањето на Прашал-
никот од страна на Европ-
ската комисија. Овие ак тив-
ности опфаќаат органи за-
ција на процесот на подго-

Во моментов за Брисел е 
најважно одговорите на 
пра шалникот кој ќе прис-
тигне во септември да би-
дат комплетни, транспа-
рент  ни и добри. Колку вре-
ме ќе потроши Македонија 
на одговорите е помалку 
важно.

- "Сакаме да избегнеме 
ситуација во која ќе ги до-
би еме сите одговори, а по-
тоа да вратиме голем дел 
од нив доколку не се за-
доволителни. Сакаме да го 
избегнеме тоа и Владата е 
свесна за тоа", изјави Рајн-
хард Прибе.

Во тек се подготвителни 

ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРАШАЛНИКОТ

РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА ДОНАТО КИЈАРИНИ
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во Европската унија прет-
ставува сублимат на наста-
ни и активности од поче-
токот на 2004 година. Иста-
та има за цел информирање 
на Собранието на Репу бли-

ка Македонија и поширо-
ката јавност за текот на 
про цесот на интеграција, 
со акцент на новиот ква ли-
тет во односите Република 
Македонија - ЕУ, што произ-

легува од стапувањето на 
сила на Спогодбата за ста-
билизација и асоцијација 
(ССА), како и поднесува-

ње то на Апликацијата за
членс тво.

Информацијата за те кот 
на процесот на инте-
грација е дел од напорите
на Владата на Република
Македонија за обезбеду ва-
ње и одржување на висок
степен на консензус кон
ова прашање меѓу гра ѓа-
ните и нивните легитимни
политички претставници
во Законодавниот дом. Вак-
виот пристап, оценуваат
од Секторот за евро ин те-
гра  ции, има за цел и зголе-
мување на поддршката и
инволвираноста на сите
инс титуции и поединци во
успешната реализација на
реформите што се во на со-
ка на исполнување на кри-
териумите за членство де-
фи нирани на Европските
со вети 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 про-
цес.

Меѓу другото, во Извеш-
тајот пишува дека "Владата 

направи конкретни чекори 
за имплементација на Рам-
ковниот договор и пове ќе-
то од неговите потписници 
ги исполнија преземените 
обврски да ја поддржат ис-
тата", како и "2004 ќе биде 
решавачка на планот на за-
цврстување на стабилноста 
и продолжување на ре-
формските процеси". Исто 
така, "во 2003 година, беше 
обновен економскиот раст, 
а инфлацијата се задржа на 
ниско ниво. Истовремено, 
во услови на монетарна 
ста билност, буџетскиот де-
фи цит беше редуциран за 
4 процентни поени и све-
ден на ниски 1,5 отсто од 
БДП".

Во однос на процесот за 
стабилизација и асоција ци-
ја, Европската комисија кон-
статира "Бројот на пре зе-
мените мерки индицира 
желба за забрзување на ЕУ 
насочените реформи во 
рам ките на ПСА. Овие мер-
ки вклучуваат подобра ко-
ординација на имплемен та-
ција на обврските од дого-
ворните односи со ЕУ и Пре-
 пораките од извеш та и те на 
Европската коми си ја".

Во согласност со очеку-
вањата, клучен приоритет 
во наредниот период ос-
танува имплементацијата 
на Рамковниот договор, 
про должувањето на рефор-
мите во областите на вла-
деење на правото, борба 
про тив организираниот кри-
минал и корупцијата, ка ко 
и реформата на суд скиот 
систем.

Извештајот ги афирмира 
постигнувањата на планот 
на одржување на макро е-
кономската стабилност, ка-
ко основа за продол жу ва-
ње на реформите и подо-
бру вање на деловната кли-
ма и конкурентната спо-
собност на националната 
еко номија. Истовремено, 
по  тенцирана е потребата 
од продолжување на ре-
формата на јавната адми-
нистрација.

товка на одговорите и мо-
билизација на располож-
 ли вите човечки ресурси. 
Истовремено, како под-
дрш ка на процесот на под-
готовка на одговорите, на-
правена е анализа на Пра-
шањата и одговорите на 
други држави, преведени 
на македонски јазик и по-
делени по области и инс ти-
туционални надлежности.

ИНФОРМАЦИЈА

Информацијата за текот 
на процесот на интеграција 
на Република Македонија 


