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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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БРИСЕЛ НИ ОТСВИ   РИ ЕВРОПСКИ "ФА ЈРОНТ"БРИСЕЛ НИ ОТСВИ 

Третиот Извештај на Европската ко-
мисија за напредокот на Маке до-
нија во евроинтеграционите про-

цеси посочува дека нашава земја на-
правила еден чекор напред во однос на 
борбата против корупцијата но, исто та-
ка, се вратила и два чекора назад, би-
дејќи е нарушено функционирањето на 
Собранието, потоа политичкиот дијалог 
меѓу власта и опозицијата е во стаг на-
ција. Во Извештајот се наведува дека за-
кочувањето на реформите во судството, 
партизацијата на јавната админис тра-
ција, претставуваат дополнителен фак-
тор за ослабување на позицијата на 
Република Македонија. Премиерот Ни-
кола Груевски истакнува дека Извеш та-
јот е реален, но сепак дел од одго вор-
носта ја пренасочува и кај опозицијата, 
која придонела за намалување на шан-
сите на земјава за интегративните про-
цеси. 

Во овој момент, премиерот може да 
се правда или да се прави слеп дека нај-
големата вина за стагнацијата во евро-
интеграционите процеси е кај власта, 

Евроамбасадорот Ерван 
Фуере ги пренесе забелешките 
на Брисел: нарушено 
функционирање на 
Собранието, влошена 
кохабитација претседател-
Влада, отпуштање и 
партизација на јавната 
администрација, која е слаба и 
неефикасна,  потоа Судскиот 
совет не е комплетиран, а 
Законот за полиција, кој е 
донесен, не е имплементиран. 
Во политичките критериуми 
на ЕК се наведува дека 
последните настани во 
законодавниот дом, во кои 
ескалираше насилството меѓу 
пратениците, како и нападот 
врз новинарите, директно се 
одразија во оценката за 
Република Македонија.

"Тоа што зависеше само од 
Владата, економијата и 
борбата против корупцијата, е 
релативно позитивно оценето 
во Извештајот. Но, има некои 
работи кои не зависат само од 
нас, туку и од опозицијата, 
како и од други фактори во 
државата", изјави премиерот 
Никола Груевски.

но и кај опозицијата. Меѓутоа, сите др-
жавни инструменти се наоѓаат во ра-
цете на Владата, која лесно може да про-
најде начин да соработува со опози-
цијата или да кохабитира со шефот на 
државата, Бранко Црвенковски. Поради 
тоа, време е Груевски да го преиспита 
својот став со кого ќе соработува во Вла-
дата, или да смени одредени министри, 
кои всушност не знаеле да ги мена џи-
раат работите во своите ресори. Тоа зна-
чи дека времето си врви, а Република 
Македонија тапка во место, бидејќи тој 
и неговиот тим лошо се поставија во од-
нос на функционирањето на државата.

"КОМСИ-КОМСА"
Откако на сите државни фактори во 

РМ им беше поделен Извештајот на Ев-
ропската комисија, европратеникот Ер-
ван Фуере јавно ги повика македонските 
лидери дека во текот на наредните ме-
сеци мора да се заложат за откочување 
на евроинтеграционите процеси, би деј-
ќи лоцирањето на грешките прет ста-
вува сериозна брана за иднината на 
државата. 

"Она што го кажав за сите политички 
лидери е дека овој Извештај треба да 
биде основа за градење на еден по ли-
тички консензус, со цел да се постигнат 
неопходните реформи за наредниот 
период од 12 месеци", изјави амбаса-
дорот на ЕУ во РМ, Ерван Фуере.

Евроамбасадорот ги пренесе за бе-
лешките на Брисел: нарушено функ цио-
нирање на Собранието, влошена коха-
битација претседател-Влада, от пуш та ње 
и партизација на јавната админис тра-
ција, која е слаба и неефикасна, потоа 
Судскиот совет не е комплетиран, а За-
конот за полиција, кој е донесен, не е 
им плементиран. 

Во политичките критериуми на ЕК се 
наведува дека последните настани во 
законодавниот дом, во кои ескалираше 
насилството меѓу пратениците, како и 
нападот врз новинарите, директно се 
одразија на оценката за Република Ма-
кедонија.

"Исто така, Извештајот нагласува де-
ка бојкотот на Собранието на една од 
големите опозициони партии и слабиот 
квалитет на соработка меѓу премиерот 
и претседателот предизвикуваат нега-
тивен ефект на функционирањето на 
политичките институции. Неодамнеш-
ниот судир во Собранието, како и на-
падот врз новинарите се сериозна гри-
жа и тоа треба темелно да се испита", ис-
такна Фуере.

Она што Европската комисија го 
поздравува е тоа што ДУИ се врати во 
законодавниот дом, но ја нотира отеж-
натата кохабитација меѓу Владата и ше-
фот на државата. Сепак, двете највисоки 
државни институции имаат исти стано-
вишта за клучните прашања. Реформите 
во јавната администрација постепено 
се имплементираат, се наведува во Из-
вештајот. Брисел ни забележува дека 
судството продолжува да страда од не-
достиг на независност и слаба ефи кас-
ност, а единствено што позитивно го 
верификува е тоа што борбата про тив 
корупцијата и криминалот тргна да се 
одвива кон посакуваната насока. 

"НЕ, СÈ ЗАВИСИ ОД 
НАС!"

"Во Извештајот е напишано тоа што 
се случуваше минатата година, односно се 
прераскажани настаните од пос лед-
ните 12 месеци. Истакнати се пози тив-
ните работи кои ги направија Владата, 

ЕВРОАМБАСАДОРОТ ЕРВАН ФУЕРЕ МУ ДАДЕ ЛЕКЦИЈА ЕВРОАМБАСАДОРОТ ЕРВАН ФУЕРЕ МУ ДАДЕ ЛЕКЦИЈА 
БРОЈ 1 НА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ БРОЈ 1 НА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
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Собранието и државата генерално, но 
се посочени и некои слабости, како и 
делумно завршени работи. Документот, 
исто така, содржи и препораки", изјави 
премиерот Никола Груевски по сред-
бата со евроамбасадорот Ерван Фуере, 
кој и официјално му го предаде доку-
ментот. 

Тој потенцира дека во текот на из-
минатата година Владата работела мак си-
мално и сторила сè што зависело од неа.

"Тоа што зависеше само од Владата, 
економијата и борбата против коруп-
цијата, е релативно позитивно оценето 
во Извештајот. Но, има некои работи 
кои не зависат само од нас, туку и од 
опо зицијата, како и од други фактори 
во државата. Во овој дел, главно, се од-
редени слабости. И во тој дел во иднина 
ќе вложиме напори за постигнување 
прогрес", оцени премиерот, додавајќи 
дека Владата внимателно ќе го ана-

неч на цел, пристап до ЕУ", изјави Фуе ре. 
Тој, како што истакна, не се сомнева 

во капацитетот на Македонија за спро-
ведување на потребните реформи, кои 
ќе й овозможат добивање датум за пре-
говори. 

Одговарајќи на новинарско пра ша-
ње дали има прогноза кога Македонија 
ќе ги почне преговорите за членство во 
ЕУ, Груевски рече дека може да каже 
само колку Владата ќе работи. 

"Ќе работиме многу, а кога ќе ги поч-
неме преговорите не зависи само од 
нас. Она што зависи од нас ќе го напра-
виме максимално", оцени претседателот 
на македонската Влада. 

Во Извештајот како позитивни се 
забележани растот на економијата од 
5,5 отсто во првите шест месеци, регу-
латорната гилотина, предвременото 
вра ќање на долгот и зголемувањето на 
девизните резерви. Но, и на овие по ли-

изјава на композиторот Јан Сибелиус. 
"Кога во ресторан во Хелсинки на 

Сибелиус му се јавила неговата жена и 
го прашала кога ќе се врати дома, тој од-
говорил: 'Моја драга, јас сум ком поз и-
тор, а не прогнозер'. Тоа ќе биде и мо јот 
одговор до вас. Тоа навистина за виси 
од земјата и од реформите кои ќе ги 
направи и дури тогаш можеме сериозно 
да зборуваме за отворање на прего-
ворите", шеговито и ладнокрвно нè 
исмеа Рен. 

За разликите со Грција околу упо-
требата на уставното име, тој рече дека 
станува збор за долгорочен проблем 
кој треба да се реши побрзо. 

"Тоа е билатерално прашање. Ги ох-
рабруваме двете страни да побараат 
решение со помош на ОН. Се надевам 
дека проблемот ќе се реши бидејќи тоа 
ни пречи во пристапувањето", истакна 
еврокомесарот.

Според опозиционите партии СДСМ и 

лизира Извештајот и препораките со-
држани во него.

"Ќе продолжиме да работиме со си-
лен ентузијазам, професионалност, по-
светеност и одговорност како во из ми-
натиот период", истакна Груевски. 

Евроамбасадорот Ерван Фуере ја по-
вика Владата да го прифати Извештајот 
и да помогне сите политички партии да 
постигнат целосен консензус околу крај -
ната цел, влез во ЕУ. 

"Европската комисија и натаму ќе 
соработува со Владата и со сите сектори 
од општеството за да се осигура дека 
Македонија ќе ја постигне својата ко-

ња, како што посочи Груевски, има уште 
многу да се работи. 

"Ни претстојат уште многу предиз-
вици и проекти. Многу е сработено, но 
постои уште многу простор за работа. 
Сè уште сме земја која треба да ја раз-
вива својата економија. Сигурно ќе про-
должиме со досегашното темпо", до да-
де Груевски.

СООДВЕТНА 
ПОЛИТИЧКА КЛИМА

"Годинава Македонија постигна 
прогрес, особено во борбата против 
корупцијата, но политичките конфликти 
го забавуваат нејзиниот пат кон ЕУ", из-
јави  еврокомесарот за проширување, 
Оли Рен, на прес-конференцијата која 
се одржа во Брисел и на која го пре-
зентираше Извештајот за напредокот 
на земјите од Балканот во 2007 година.

"Македонија - посочи Рен - треба да 
ги заврши реформите, а за да се по стиг-
не тоа потребна е соодветна политичка 
клима".

На новинарско прашање кога Ма-
кедонија би можела да ги почне пре-
говорите за членство, Рен ја цитираше 

ДУИ, Владата на Груевски е виновна за 
лошиот извештај на Европската ко ми-
сија за напредокот на Македонија.

"Можеби требаше да бидеме по буч-
ни, погласни во убедувањето на пози-
цијата дека помошта која ја нудиме е 
навистина конструктивна. Ова е лош 
извештај за РМ, за кој најголем винов-
ник е Владата на РМ, бидејќи ниту слу-
шаше, ниту зборуваше", изјави Јани Ма-
крадули од СДСМ.

"Одговорноста никој не ја зема на 
свои плеќи, но се знае дека позицијата 
секогаш сноси одговорност. Одговор-
носта треба да ја сноси позицијата, би-
дејќи таа менаџира со власта, таа ги има 
сите механизми", истакна Рафиз Алити 
од ДУИ.

Во првата реакција на коалициониот 
владин партнер НСДП се истакнува де-
ка одговорноста се лоцира и кај власта 
и кај опозицијата. 

"Треба само да го сработиме она што 
Европа го бара. Поради државата треба 
сериозно да се подобри кохабитацијата 
меѓу шефот на државата и премиерот 
во идниот период и треба да се по доб-
ри политичкиот дијалог. Значи, ние са-
мите сме исправени пред сериозна за-
дача и тоа треба да го направиме", оце-
ни Иван Анастасовски од НСДП.

"Кога во ресторан во Хелсинки на 
Сибелиус му се јавила него вата 
жена и го прашала кога ќе се вра ти 
дома, тој одговорил: 'Моја дра га, јас 
сум композитор, а не прог нозер'. Тоа 
ќе биде и мојот одговор до вас. Тоа 
навистина за виси од земјата и од 
реформите кои таа ќе ги направи и 
дури тогаш можеме сериозно да 
збо руваме за отво рање на пре го-
ворите", шеговито и ладнокрвно нè 
исмеа Оли Рен.


