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Точно една година од
добивањето на статусот
кандидат земја-членка за
Европската унија, кој патем
речено беше дочекан со
неверојатна еуфорија,
според сите подоцна
направени сондажи,
Република Македонија е на
истото место како и пред тоа.
Што ќе рече, практично сме ја
преспале цела година! Токму
затоа во најновиот извештај
на Европската комисија, која
е задолжена за следење на
напредокот на земјите кои би
сакале да бидат дел од
европското друштво, го нема
она што најмногу ни е
потребно, односно она на
што потајно сите се
надевавме - дека ќе го
добиеме датумот за конечно
почнување на преговорите.

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ОЛИ РЕН МУ ЈА СООПШТИ НЕГАТИВНАТА ВЕСТ НА
ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ

ЕВРОПСКИТЕ Д
САКААТ БАЛКА
О

фицијален Брисел, кој одблизу
ги надгледува состојбите во регионот преку Европската комисија, го даде последниот "суд" за напредокот на балканските земји кон Европската унија, вклучувајќи го и тој за Репуб лика Македонија. Извештајот кој
лично во Скопје го презентираше комесарот за проширување на Европската
унија, Оли Рен, воопшто не е розов. Напротив, тој е полн со критики за ситуацијата во која се наоѓаме или поточно
за ситуацијата во која нè довеле или нè
оставиле нашите политички елити.
Точно една година од добивањето на
статусот кандидат земја-членка за Европската унија, кој патем речено беше
дочекан со неверојатна еуфорија, според сите подоцна направени сондажи,
Република Македонија е на истото место како и пред тоа. Што ќе рече, практично сме ја преспале цела година! Токму затоа во најновиот извештај на Европската комисија, која е задолжена за
следење на напредокот на земјите кои
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би сакале да бидат дел од европското
друштво, го нема она што најмногу ни е
потребно, односно она на што потајно
сите се надевавме дека ќе го добиеме датум за конечно почнување на преговорите. Но, датум нема и понатаму,
бидејќи Комисијата процени дека во
Република Македонија, во изминатава
година, не се направени потребните реформи, со кои требаше да го заслужиме
датумот. Односно не сме ја завршиле
домашната задача, која ни била повеќе
од потребна за да ја минеме годината.
Токму затоа сега засега остануваме во
истата година, што значи дека сме повторувачи.
Што направивме за да ја повторуваме
годината? Или што не направивме за да
ја минеме истата, и конечно да дојдеме
до матурата?
Веројатно сè, односно ништо! Но, на
што ја потрошивме оваа година? Сигурно не на исполнување на европските
задачи, кои многу јасно и недвосмислено ни ги зададоа пред една година, кога

ШНИОТ ИСПИТ!
тоа не добивме датум за преговори бидејќи, како што изјави министерот за
надворешни работи Антонио Милошоски, во својство на опозиционер, да леку сме од Унијата, како Месечината од
Сонцето!

ПОЛИТИЧКИТЕ
"ШМИНКЕРИ" ЛОШО
ФАРБААТ!
МАКЕДОНИЈА СЕ СООЧИ СО ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА. КАКО ШТО И СЕ ОЧЕКУВАШЕ ВО НЕГО НЕМА
ДАТУМ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ ПРЕГОВОРИ
ни го доделуваа кандидатскиот статус!
Ако направиме груба ретроспектива
со сигурност можеме да констатираме
дека и не заслуживме да добиеме датум
за отпочнување на преговори, бидејќи
во годинава која заминува минатата
Влада на Република Македонија не ги
направи потребните реформски зафати, а новата сè уште се етаблира. Ако по
нешто може и да се памети оваа таканаречена кандидатска година, тоа е изборната треска, која ја "тресеше" зем-

јава цела година. Најважниот настан на
годината беа изборите, каде всушност
и се насочи целата енергија, и на власта
и на опозицијата. Изборната кампања
со која речиси се будевме и одевме на
спиење исклучително беше насочена
кон задоволување на потребите на
граѓаните од аспект на предизборни
ветувања или, пак, шминкерски потези
на Владата во заминување, но никако
длабоки реформски зафати, на кои инсистираше Европската унија. Токму за-

Комесарот за проширување на Европската унија, Оли Рен, точно и прецизно во својот извештај наведе што
Република Македонија (не) направила
во изминатава година, односно зошто
во него не е забележан датум за отпочнување преговори со Унијата. Според
сондажата која Европската комисија ја
направила за Македонија, во извештајот
е забележано дека земјата сè уште не е
подготвена да почне преговори, пред
сè, поради фактот дека не исполнила
ниту половина од зададените задачи,
меѓу кои се наоѓа реформата на администрацијата, која и претходно се спомнуваше како особено значаен сегмент.
За ова поле дипломатите потцртале дека се направени чекори, но не особено

АМИ СÈ УШТЕ НЕ ГИ
НСКИТЕ ДРУГАРКИ!

ЕВРОПА ПОТЕНЦИРА ДЕКА Е НЕОПХОДНА СОРАБОТКА
НА ВЛАДАТА СО ДУИ
13 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 645 / 10.11.2006

големи за да може да се добие преодна
оцена. Истото важи и за континуирано
актуелните реформи во судството, за
кои секогаш се говори дека се "реформираат", а кои всушност стојат во место.
Гледиштето на европските дипломати
во оваа насока е дека во нашава земја
се носат исклучителни европски закони, кои никако да почнат да се имплементираат, за што отпорот, како што
дознаваме, меѓу редови го посочуваат
во судовите, кои според нив не биле
подготвени да се фатат во костец со европското судство.
Критики има и за другите области но,
пред сè, како превентива за сегашната
Влада на Република Македонија. Европските дипломати, велат нашите извори, точно знаат дека сегашната владина гарнитура е максимално насочена
кон заздравување на економијата, и
токму затоа во извештајот посочуваат
дека сегашните реформи не го забрзуваат процесот на либерализација на
пазарот ниту, пак, дозволуваат отворен

пат за странските инвестиции. Секако, на овој
начин всушност тие сакаат да посочат дека за да
се случи сè ова потребна е решителна борба со
криминалот и корупцијата во земјава, што и се
очекува од Владата на Никола Груевски. Неминовно се коментираат и најновите случувања,
пред сè, се мисли на веќе донесениот Закон за
полиција, за кој е забележано дека е европски,
но главната забелешка е ставена на комуникацијата на Владата на Република Македонија со
опозицијата, односно со ДУИ која, да потсетиме,
не го гласаше овој Закон. Нивната иницијатива е
да се пронајде начин на приближување на ставовите на Владата и ДУИ, сè со цел да се оневозможи создавање политичка криза, која би довела до нефункционирање на Законот на терен.
Неспорно е дека извештајот е негативен за
Република Македонија. Владата тоа многу добро
го знае, но на него сака да гледа како на конструктивна критика, која треба да даде поттик
за натамошната работа. За неа тој претставува
слика на сегашната состојба во земјава, која дополнително треба да биде анализирана и, се разбира поправена, а тоа може да се направи единствено со сериозна примена на препораките
кои јасно и концизно се забележани во извештајот.

ЕВРОПСКИ ХАОС ЗА
БАЛКАНСКАТА МАГЛА

ПОРАНЕШНАТА ВЛАДА НЕ СИ ЈА ЗАВРШИ ДОКРАЈ
ДОМАШНАТА ЗАДАЧА
своите лидери. Проширувањето на друштвото од една страна можеби е
добро за имиџот на Европа, секако и во географска смисла, но од друга
страна тоа направи сериозен раскол во идејата за поддршка на ваквите
проекти, кои се покажаа нецелисходни за постојаните членки на Европската унија.
Тука, пред сè, се мисли на напливот на работна сила од новопримените
членки, кои речиси ја окупираа економска Европа, при тоа правејќи сериозно зголемување на процентот на невработени во државите со таканаречена стабилна економија, што доведе до тоа матичните граѓани да се
чувствуваат загрозени од новодојдените. Пред сè, поради фактот што
новодојдените сè уште се евтина работна сила и покрај тоа што нивната
матична држава веќе е дел од Унијата, но истовремено свесни дека татковината економски колабирала додека дошла до европското елитно друштво. Речиси и ретки се оние земји кои неодамна станаа дел од Унијата, а
кои можат да се пофалат со стабилна економија.
Поради ваквото искуство Европа овој пат е на "штрек". Вели нема наскоро
проширување на Унијата, се разбира, откако Бугарија и Романија ќе станат
дел од неа. За останатите, меѓу кои спаѓа и Република Македонија, по сè изгледа, патот ќе биде долг и мачен, и сигурно дека ќе трае повеќе од седум години. Дотогаш политичките елити од регионов навистина ќе треба да се потрудат да создадат слика дека и во балканските држави може да се живее европски, а официјалното зачленување е само уште еден доказ за тоа!

Европа е во сериозна криза. По минатогодишните препирања меѓу највлијателните земји-членки на Европската унија околу Европскиот
устав, се чини дека јазот во размислувањата
меѓу нив сè повеќе се продлабочува и за други
прашања. Веројатно Уставот беше само повод
за отворање илјадници прашања кои ги тиштат
земјите-членки на ЕУ, а кои досега не си ги поставуваа меѓу себе. Но, по отворањето на само
едно прашање за кое се покажа дека не постои
консензус, останатите како кула од карти се
отворија пред очите на европските лидери кои,
пак, изненадени од новонастанатата ситуација,
со денови се обидуваат да пронајдат решение.
Но, решение нема. Тоа можеби е во нечии глави,
но го нема на маса, а не се очекува да биде познато ниту откако ќе биде донесен Европскиот
устав, чие финализирање е најавено за 2009 година. Значи, цели две години Унијата ќе се обидува да се пронајде себеси, односно да се реформира во новостекнатото друштво, кое го доби по последното проширување.
И тука е клучот. Токму тоа последно проширување Европската унија ја стави во ситуација
да ги испушти конците од рака, и да создаде
прикриен хаос, од кој очигледно не може да излезе. Новото друштво на старите европски дами, пред сè, создадено од посткомунистички
другарки, очигледно сè уште доволно неподготвени й пристапија на Унијата или, пак, поради
јавниот имиџ на Европа, таа прерано ги повика
на матине. И се соочи со проблем, кој еве веќе
две години не знае како да го реши, а од ден на
ден тој сè повеќе се зголемува и создава револт
кај граѓаните на Унијата, кои затечени од новонастанатата ситуација сериозно им пркосат на
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