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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНИЈА КОНЕЧНО ЈА ДО    

Д" енес е ден кога де-
финитивно се за тво-
ра прашањето да ли 
Република Ма кедо-

нија ќе биде членка на Ев-
ропската унија. Го имаме Ми-
слењето на Европската ко-
мисија, кое според начи нот 
на кој е направено, е очи-
гледно извонреден инстру-
мент, кој суштински ќе го 
подобри и забрза процесот 
на нашето интегрирање. Ов-
аа наша заложба ни ги от во-
ра вратите кон оствару ва ње-
то на стратешката цел - чл ен-
ството во ЕУ. Денес го до бив-
ме билетот во еден пра вец. 
Патот до таму е јасно за цртан 
во Мислењето на на шите 
при јатели од Европ ската ко-
мисија, а нивната вол ја ак-
тивно да ни помогнат на тој 
пат, е јасно искажана. Колку 
побрзо ќе го минеме зависи 
од нас, и од нашата енергија 
до крај да ги спро ведеме си-
те неопходни ре форми, кои 
оваа Влада веќе ги почна. 

Денес е ден кога дефини-
тивно се затвора прашањето 
дали Македонија ќе биде 
членка на Европската унија. 
Сега е прашањето, кога Ма-
кедонија ќе стане членка на 
Унијата. На ова прашање, од-
говорот треба да го дадеме 

Патот до Европската унија е јасно зацртан во 
Ми слењето на Европската комисија. Нејзи-
ната волја активно да ни помогне на тој 
пат, е јасно искажана. Колку побрзо ќе го 
минеме зависи од нас, и од нашата енергија 
до крај да ги спроведеме сите неопходни 
ре форми, кои оваа Влада веќе ги почна. 
Извештајот на Еврокомисијата е поволен, 
но со преголем список на задолженија кои 
нашава Влада треба да ги направи. 

сите ние. Оваа Влада веќе ин-
тензивно имплементира ре-
форми, чија цел е да се за-
брза интеграцијата во Европ-
ската унија", изјави во своето 
излагање премиерот на Ре-
публика Македонија, Владо 
Бучковски, веднаш по доби-
вањето на "авито" од Европ-
ската комисија, со кое на ша-
та земја доби позитивно ми-
слење за кандидатура, за чл ен-
ство во европското се меј-
ство.

Неспорен е фактот дека 
до бивањето на позитивното 
мислење на Европската ко-
мисија е од голема важност 
за нашава земја. Всушност, 
овој документ, кој во суштина 
ја нема главната инфор ма ци-
ја, односно датумот на отпоч-
нување на преговорите, се-
пак е значителен чекор кон 
она што со години го очекува 
македонскиот граѓанин, да 
стане и официјален член на 
Европската унија. Маке до ни-
ја покажа дека може да биде 
успешна приказна и репер 
за земјите (иако малку) кои 
се зад нас, како да стигнат до 
посакуваното "ави". Но, во ис-
то време "авито" покажува 
дека на Македонија, односно 
на политичките елити од ов-
аа, но и на оние од следната 

ГРЦИЈА ЗАДОВОЛНА ОД СВОЕТО 
ЛОБИРАЊЕ ВО ЕУ!

Владата на Република Грција изрази задоволност од ста-
вовите на Европската комисија за Македонија бидејќи, ка-
ко што потенцираат од таму, во заклучоците биле ставени 
и грчките настојувања, патот на "Скопје кон ЕУ да про дол-
жи под името ПЈРМ". Истовремено, како што се наведува 
во грчката реакција, тие се задоволни што Европа многу 
отворено й порачала на Македонија дека е должна да со-
работува во настојувањата за изнаоѓање заемно при фат-
ливо решение за името. 

"Прашањето за името сега претставува политички кри-
териум за идниот прием на Македонија во ЕУ", вели офи-
цијалното грчко МНР, потенцирајќи дека единствено за-
емниот договор за името ќе го олесни подобрувањето на 
билатералните односи, регионалната стабилност, како и 
европската перспектива на Македонија. 

Ваквиот став на грчкото Министерство за надворешни 
работи не сакаше да го коментира еврокомесарот за про-
ширување на Унијата, Оли Рен, потенцирајќи дека пра ша-
њето за името само е спомнато во критериумите. Оче ку вам, 
рече Рен, дека двете држави ќе практикуваат кон ст рук ти-
вен дијалог за да се постигне резултат. 

власт им претстои многу по-
веќе работа, со која прак тич-
но ќе го зацртаат вистинскиот 
пат до елитното друштво. Ту-
ка, пред сè, се мисли на ис-
полнувањето на реформ ски-
те зафати, кои апсолутно мо-
раат да бидат направени со 
политички консензус што, за 
жал, досега нашите поли тич-
ки партии немаа таква прак-

тика. Реформите, кои по ди-
фолт се мачни,  бараат брзи и 
ефикасни потези, бидејќи тоа 
е единствениот пат за да се 
дојде до посакуваната цел. 
Препораката на Европската 
комисија меѓу редови гово-
ри за фактот дека политич-
ките елити ќе мораат да се 
надминат себеси, и конечно 
да изготват стратегија за она 

ДРЖАВНИОТ ВРВ ЗАДОВОЛЕН ОД ПРЕПОРАКИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ ЗАДОВОЛЕН ОД ПРЕПОРАКИТЕ НА 
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

ОД НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЌЕ  
СО ЕКСПРЕСЕН ИЛИ СО БА  
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  БИ ПРВАТА "ВИЗА" ЗА ЕВРОПА 

се каже дека главната пози-
тивна оценка која ја добивме 
од Брисел се должи на ис-
полнувањето на задачите од 
охридскиот Рамковен до го-
вор но, исто така, мора да се 
потенцира дека речиси за 
сите останати сегменти, има-
ме одредени забелешки. Бри-
сел многу јасно й укажува на 
Македонија дека мора да 
поработи на тоа, оваа др жа-
ва конечно да добие барем 
едни фер и демократски из-
бори, во кои нема да постојат 
политички партии, кои по-
стојано нема да ги при зна-
ваат изборните резултати, и 
ќе се прогласуваат за мо рал-
ни победници, како што тоа 
се случуваше низ годините 

наназад.
Втората клучна забелешка 

се однесува на нашата нај-
болна точка - судството. Се 
бара негова темелна ре фор-
ма, која ќе придонесе да се 
подобри работата и на по ли-
цијата, но и да се спречи она 
што во Македонија царува со 
години - организираниот кр и  -
минал и корупцијата. Вла дее -
њето на правото и прав ната 
регулатива, според Бри сел, се 
основа за успешно сп ро ве ду-
вање, не само на Ох ридскиот 
договор, кој Маке донија ја 
прави мултиетничка држава, 
туку и на сите ос танати ин-
ституции врзани со правото, 
вклучувајќи ја адми нис тра-
цијата, која се оценува како 
тромава. Јакнењето на ад ми-
нистративните капаци тети и 

ЕВРОПРЕТСТАВНИКОТ ФУЕРЕ ГИ ПОЗДРАВИ НАПОРИТЕ НА ЕВРОПРЕТСТАВНИКОТ ФУЕРЕ ГИ ПОЗДРАВИ НАПОРИТЕ НА 
МАКЕДОНИЈА НА ПАТОТ КОН ЕУ МАКЕДОНИЈА НА ПАТОТ КОН ЕУ 

што значи национален и др-
жавен интерес на Република 
Македонија, без да се раз-
мислува за партискиот, како 
што често беше досега. Вре-
мето на козметичките про-
мени е заминато. Од сега па 
натаму Брисел постојано ќе 
ја надгледува работата на на-
шите институции, и од нив-
ната работа ќе зависи дали 
ќе патуваме со експресен или, 
пак, со локален воз, кон Ев-
ропа, бидејќи препораката 
јас но укажува на фактот дека 
не е доволно само да ги до-
несеме клучните закони кои 
мораат да бидат контак ти-
билни со европските, туку и 
како и кога ќе ги импле мен-
тираме. 

За Македонија вратата кон 
Европа е отворена или, како 
што би рекол премиерот Буч-
ковски, Македонија го поло-
жи приемниот испит, на 15 
декември ќе го добиеме ин-
дексот, а студирањето и по-
ложувањето на испитите ис-
клучително зависат само од 
нас. 

ЕВРОПА НЕ ДАВА 
РОКОВИ, БАРА 

РЕФОРМИ!

Првиот чекор е направен, 
но за останатите на Маке-
донија й претстои премногу 
работа. Всушност, за тоа го-
ворат и препораките кои се 
содржани во "авито", а чиј 
број не е мал. Не е срамно да 

Целосна имплементација на Рамковниот договор
Комплетирање на процесот на децентрализација
Прифаќање на среднорочна стратегија за правилна 

застапеност на малцинствата во јавната администрација
Целосно почитување на Европската конвенција за 

човекови права и на другите меѓународни документи за 
заштита на човековите права

Целосна примена на уставните принципи за 
одделеност на религијата од државата

Усвојување на нов Закон за радиодифузија, со кој ќе се 
гарантира независност на медиумите

Регионална соработка и градење добрососедски 
односи

ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИУМИ

Зајакнување на правната сигурност на стопанските 
субјекти 

Зајакнување на капацитетот на државата за решавање 
комерцијални спорови

Подобрување на општата бизнис клима
Гарантирање еднаков третман на сите даночни 

обврзници
Целосна либерализација на пазарот
Справување со невработеноста и создавање нови 

работни места
Забрзано усвојување  и примена на европските 

стандарди
Зајакнување на независноста на Регулаторната 

комисија за енергетика
Поефикасно трошење на јавните пари
Интегрирање на сивата економија во формалниот 

економски сектор
Модернизација на образовниот систем
Усогласување на законодавството за внатрешниот 

пазар на електрична енергија и гас со стандардите на ЕУ, 
и постепено отворање на пазарот за конкуренција 

ПРЕПОРАКИ

ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИУМИ

Консолидација на владеењето на правото на целата 
територија на државата

Елиминирање на недостатоците на изборниот процес и 
овозможување фер и слободни избори

Санкционирање на изборните нерегуларности
Деполитизација на јавната администрација
Транспарентност во работата на јавната 

администрација
Усвојување на Закон за пристап до информации
Соодветна соработка на сите државни органи со 

народниот правобранител и следење на неговите 
препораки

Засилување на борбата против корупцијата
Спроведување на законите за финансирање на 

политичките партии, и за контрола на имотите на 
функционерите

 ИЗБЕРЕМЕ ДА ПАТУВАМЕ 
 ВЕН ВОЗ КОН ЕУ!
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНИЈА КОНЕЧНО ЈА ДОБИ ПРВАТА "ВИЗА" ЗА ЕВРОПА 

имплементацијата на европ-
ското законодавство, се клуч-
ните обврски кои Ма ке до-
нија мора да ги направи, 
бидејќи на тој начин ќе ја 
подобри и економската кли-
ма во земјава. Токму затоа и 
се спомнува дека нашава зем-
ја нема доволно функцио-
нална пазарна економија, а 
исполнувањето на крите ри-
умите овде се целосна либе-
рализација на пазарот, и дви-
жењето на капиталот и сто-
ката, потоа скратување на 
процедурите за бизнис, ск ра-
тување на стечајните по стап-
ки, еднаков третман на сите 
даночни обврзници, на ма лу-
вање на невработеноста, за-
силени супервизорски ст ан-
дарди во банкарството, и по-
добро управување со др жав-
ните пари.

Овие забелешки спаѓаат 
во оние кои Владата на Ре-
пуб лика Македонија, треба 
да ги направи во најбрз мо-
жен рок, додека средно роч-
но од нас бара правење на 
регионална економска ин те-
грација, модернизирање на 
транспортната и на ко му ни-
кациската инфра струк ту ра, 
из готвување стра те ги ја за 
земјоделството, и зго ле мено 
финансирање во раз војот на 
земјата. 

Главните поенти, пак, во 
политичките препораки, по-
крај владеењето на правото 
и подобрувањето на из бор-
ниот процес, се и ком пле ти-
рањето на процесот на де-
централизацијата, регио нал-
ната соработка и градењето 
на добрососедските односи, 
како и целосно почитување 
на Европската конвенција за 
човекови права и на дру-
гите меѓународни доку мен-
ти за заштита на човековите 
пра ва.

Исполнувањето на овие 
препораки, односно крите-
риуми за влез во Европската 
унија ќе се следи жестоко од 
страна на Брисел, и токму за-
тоа, велат нашите извори, не 
е ставен конкретниот датум 
на официјалното отпочнува-
ње на преговорите за ЕУ. Се-
како дека кај секој политички 
субјект во земјава, постои од-
редено сомневање дека би 
можело да ни се случи истото 
што и на Република Турција, 
но истовремено, велат на ши-
те извори, мора да се напо м-

не дека Македонија, однос-
но секоја власт поединечно 
даде значителен придонес 
кон споведувањето на ре-
фор мите во државата.    

"АВИТО"  ГИ ПОДГРЕА 
ЖЕЛБИТЕ ЗА 

ПРЕДВРЕМЕНИ 
ИЗБОРИ!

       
Формалното одобрување 

на Мислењето на Европската 
комисија може да биде до не-
сено на Самитот на Унијата 
кој треба да се одржи во де-
кември, а на кој Македонија 
и официјално ќе добие ста-
тус на земја-кандидат за чл ен  -
ство во Европската унија. 
Откако земјата ќе стане кан-
дидат, треба да се одреди и 
датумот за почнување на пре-
говори за сите аспекти за 
членство во Унијата. Во меѓу-
време, на Владата на Репуб-
лика Македонија й претстои 

многу работа, пред сè, за да 
го оправда позитивното мис-
лење на Европската коми-
сија. Токму затоа, Владата со-
сема свесна дека пред неа 
прет стои многу повеќе ра-
бота од било кога, почнува 
да размислува за предлогот 
на опозицијата - предвре ме-
ни избори. 

Имено, ова барање на опо-
зицијата се разгледува по-
долго време, како што вс уш-
ност и й доликува на една 
опозиција да бара смена на 
власта. Но, во меѓувреме, ис-
тиот овој предлог почна да й 
се допаѓа и на власта, од нос-
но на дел од власта. Така, со 
потврден став, односно на ис-
та линија со Груевски, кој ја 
предводи опозицијата се ја-
ви и владината ЛДП, од носно 
лидерот Ристо Пенов, кој по-
тенцираше дека не е лошо 
Владата да почне да раз ми слу-
ва за одржување пред вре ме-

ни избори. 
Првиот сигнал дека опо-

зицијата станува сè посилна 
во желбата за одржување на 
предвремени избори, дојде 
откако лидерот на ВМРО-На-
родна, Љубчо Георгиевски, 
по подолго време попушти и 
се сложи со Груевски за одр-
жување предвремени из бо-
ри. Оваа идеја одамна не им 
е туѓа на Демократската пар-
тија на Албанците, односно 
на Арбен Џафери, но оста ну-
ва под знак прашалник за 
владејачките СДСМ и ДУИ. 

Ова прашање дополни-
телно ќе се разгледува на-
редниот месец, иако сите сиг-
нали засега одат на релација 
дека е можно да бидат одр-
жани предвремени избори, 
во еден од двата термина, 
март или јуни.

Според наши неофици јал-
ни информации, март отпаѓа, 
пред сè, поради фактот што 
Владата има намера да за-
врши неколку зафати, кои ги 
почна, а не би можела да ги 
доведе до крај на март. Од 
таму, извесно е дека пред вре-
мените избори ќе се одржат 
во јуни, односно на три ме се-
ци пред регуларниот термин 
за одржување - септември.

За опозицијата предво де-
на од Груевски, аргумент пл ус 
за одржување на предвре ме-
ните избори, е неда ва ње то 
конкретен датум за отпоч ну-
вање на преговорите за ЕУ, 
од страна на Унијата, но од 
дру га страна и давањето мо-
ж ност на власта да ис пол ни 
една од значајните препо-
раки од "авито", да органи зи-
ра фер и демократски избо-
ри. За нив отсуството на кон-
кретен датум значи нова не-
извесност и нов пораз, кој 
ќе донесе разочараност кај 
граѓаните на Република Ма-
кедонија.    

Како што дознаваме, иде-
јата за предвремени избори 
неофицијално ја поддржува 
и меѓународната заедница, 
која "офрекорд"  и му суге ри-
рала на премиерот Буч ков-
ски детаљно да ја разгледа. 
Токму затоа Бучковски во 
тур нусот разговори со поли-
тич ките партии за уставните 
из мени ја напомнува и те-
мата за предвремени избо-
ри, која во текот на овој ме-
сец, треба потполно да со з-
рее. 

САД СО ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА ЗА МАКЕДОНИЈА!

Соединетите Американски Држави ги поддржуваат ас-
пи рациите на Македонија да се приклучи кон Европската 
унија. 

"Ние ги охрабруваме и ги поддржуваме реформите и 
активностите кои Македонија треба да ги направи за да ги 
исполни барањата за членство во Унијата", изјави заменик-
портпаролот на Стејт департментот, Адам Ерели, потен ци-
рајќи дека процесот за влез на Македонија во ЕУ е пра ша-
ње кое Владата на Македонија и ЕУ треба да го решат.

Со позитивно мислење е и високиот претставник за без-
бедносна и надворешна политика, Хавиер Солана, кој по-
тенцира дека позитивното мислење на Европската коми-
сија е доказ за забележан прогрес, кој го направила на ша-
та земја на патот кон Унијата. Но, исто така, тој потенцира 
дека постојат уште многу работи кои нашата Влада треба 
да ги исполни, а како особена ја истакнува имплемен та ци-
јата на охридскиот Рамковен договор.     

ОЛИ РЕН СО СЕРИОЗНИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА РЕФОРМИТЕ ВО ОЛИ РЕН СО СЕРИОЗНИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА РЕФОРМИТЕ ВО 
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА


