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РЕЗИМЕ 

 Најмоќната политичка алатка која 

гарантира стабилност и безбедност на 

земјите/регионите и спречува конфликти е 

проширувањето на ЕУ. На сегашниот 

процес на проширување му недостига 

политичка волја и држави-членки кои ќе 

лобираат. Дебатата за заморот на 

проширувањето наспроти заморот на 

пристапувањето ја прави ЕУ да изгледа 

како Бермудскиот триаголник – колку 

повеќе ѝ се приближувате, толку побрзо 

исчезнува од хоризонтот. Јасно е дека 

Агендата 2014 и Грција како нејзина 

држава-лобист не се одржливи. 

Постигнувањата од Солунскиот самит во 

2003 година можеа да бидат подобри. 

Визната либерализација се покажа ефикасна 

и ги притисна владите да испорачаат 

резултати.  

Дали проширувањето е надворешна или 

внатрешна политика? Единствената 

успешна приказна е онаа на Хрватска. 

Државите-членки на ЕУ не се подготвени да 

„увезуваат“ билатерални спорови. 

Финансиската криза влијаеше врз ЕУ, но и 

врз реформскиот процес на земјите што 

пристапуваат. Стратегијата на ЕУ за 

Западен Балкан треба да се ревидира со 

менување на фокусот од „стабилизација“ 

(управување со/ограничување на кризата) 

кон „асоцијација“ (развој и реформи).  

Доколку сака да ја оживее Солунската 

агенда, ЕУ треба да ги спроведе следниве 

препораки: 1) да ја нагласи политичката 

заложба; 2) билатералните прашања да 

станат дел од процесот на пристапување – 

бидејќи de facto тие се веќе дел, и да се 

отвори Поглавје 36 за регионална соработка 

во преговорите за членство. со репери за 

почнување и завршување; 3) да се зајакне 

Регионалниот совет за соработка преку 

иницирање на заеднички регионални 

политики (на пр., енергетска политика); 4) 

Комисијата треба да работи со опозицијата и 

со граѓанското општество, вклучително и со 

медиумите, а не само со владите од регионот; 

и 5) Програмите на Заедницата да се 

искористат како дополнителни инструменти 

за европеизација на Западниот Балкан.  
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Овој бриф за применета политика е подготвен за 

Меѓународниот симпозиум за заедничко владеење, култура 

и реструктуирање на проблемите во земјите од трите 

морски басени кој се одржа во Истанбул во периодот 13 - 16 

октомври 2011 година. Се проценува дека влијанието на 21-

от век врз земјите од опкружувањето на Црното Море, 

Медитеранот и Каспиското Море е огромно. Земјите во овие 

региони споделуваат значајно историско наследство. 

Процесите на трансформација кои се почнати од крајот на 

империјалистичката власт во земјите од трите морски 

басени претставуваат комплициран феномен и тоа во однос 

на културните, политичките, економските, правните и 

административните аспекти на владеењето на различни 

режими.  

Во светло на Културата на заедничко владеење и 

историското наследство; 135 странски и 265 домашни 

учесници беа поканети на Меѓународниот симпозиум на кој 

се дискутираше за политичката, економската, правната и 

културната трансформација и реконструкцијата на владите 

во земјите од Медитеранот, Црното Море и Каспиското 

Море, и тоа со обраќања од истакнати лица од владите, 

администрациите и тинк-тенк организациите.  

Целите на симпозиумот беа: 1) да се воведе формација 

на државни системи и владини култури во земјите од 

Медитеранот, Црното Море и Каспиското Море;  2) да се 

идентификуваат заедничките аспекти на трансформацијата; 

3) да се оценат промените и континуитетите во односите 

меѓу поврзаните структури; 4) да се разгледаат проблемите 

што се јавуваат во процесите на трансформација и да се 

дискутира како секоја земја се справува со своите проблеми; 

5) да се дадат аргументи за тоа како може да се изгради 

заедничка основа за соработка, со цел овие држави да се 

справат со конфронтирачките прашања и да се развијат 

заеднички решенија.  

 

 

 

Македонскиот центар за европско 

образование (МЦЕО) е невладина, 

непрофитна, неполитичка, тинк-

тенк организација основана во 

декември 2002 годината од страна 

на 26 обучувачи за ЕУ 

сертифицирани од InWEnt од Бон и 

Институтот за европски политики 

од Берлин, Федерална Република 

Германија. Мисијата на МЦЕО е да 

го поддржи пристапувањето на 

Република Македонија во ЕУ и тоа 

преку професионални обуки, 

консултации, регионална соработка, 

застапување и креирање јавни 

политики. 

Од своето основање, МЦЕО има 

испорачано повеќе од 700 денови 

обука за различни ЕУ теми за повеќе 

од 4600 претставници на јавна 

администрација, медиуми, граѓански 

организации, судии и обвинители, 

членови на политички партии, 

локални администрации, итн. 

Во последните 3 години, МЦЕО го 

смени својот фокус од институт за 

обука во тинк-тенк организација со 

надеж дека ќе го намали 

очигледниот недостиг на експертиза 

во земјата во полето на креирање 

јавни политики кои се во линија со 

ЕУ. Последните брифови за 

применета политика што се 

објавени се: „Лисабон-Скопје-Солун: 

пет причини зошто Македонија 

треба да ги почне преговорите“, 

„Осум репери – ден потоа“, „Совет, 

малку пари, и многу пријатели“, „На 

патот кон ЕУ –мониторинг на 

спроведувањето на Директивите за 

еднакви можности во Југоисточна 

Европа“, „По стапките на 

лидерот“, „Поранешна, безимена 

или..“  итн. 

МЦЕО го следи и процесот на 

пристапување и досега има објавено 

10 извештаи кои можат да се 

симнат од нашиот вебсајт: 

http:mcet.org.mk.  

Во последните 2 години, МЦЕО 

работи со медиумите со цел да го 

подобри известувањето за 

пристапниот процес на Македонија 

и изготвува алатки за да им помогне 

да разберат дека пристапувањето 

во ЕУ всушност е внатрешна, а не 

надворешна политика. 

http://www.ucdenizhavzasi.org/general-info.htm
http://www.ucdenizhavzasi.org/general-info.htm
http://www.ucdenizhavzasi.org/general-info.htm
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Вовед 

Сегашната агенда за проширување ги 

опфаќа земјите од Западен Балкан, Турција и 

Исланд. На сите земји ветено им е членство во 

ЕУ под услов да ги исполнат потребните 

услови. Во своите оценки на апликациите за 

членство во ЕУ, Комисијата следи пакет на 

постапки и критериуми одобрени од државите-

членки. Силната страна на овој процес е тоа 

што тој отсекогаш бил транспарентен и 

конзистентен. Оценувањето на апликантите е 

познато по тоа што е строго, но праведно. 

Ваквиот мериторен приод кон процесот на 

пристапување на ЕУ ѝ донесе голем 

кредибилитет во регионот.  

Ако го погледнеме процесот на 

проширување низ кој минаа земјите од Средна 

и Источна Европа (земјите од СЕЕ), на 

површина излегуваат неколку работи: 1) 

политичката волја за овие земји да ѝ се 

приклучат на Унијата беше исклучително 

висока; 2) најголемите и највлијателните 

држави-членки целосно застанаа зад процесот 

на пристапување и дејствуваат како лобисти, а 

со тоа гарантираа дека неочекуваните спорови 

нема да му наштетат на проширувањето; 3) 

регионалниот приод се покажа како неизбежен 

и ѝ помогна на Комисијата успешно да 

раководи со пристапувањето; и 4) 

финансиската помош беше доволна за да се 

поттикне развојната страна на процесот на 

пристапување во засегнатите земји.  

Пристапувањето на земјите од Западен 

Балкан, Турција и Исланд е сосема различна 

приказна. Веќе не постои политичка волја, што 

може да се види и од дебатите кои се 

случуваат (додека државите-членки на ЕУ 

зборуваат за таканаречениот замор на 

проширувањето, земјите од проширувањето 

зборуваат за таканаречен замор на 

пристапувањето, кој е во континуиран подем 

во регионот и прави ЕУ да изгледа како 

Бермудскиот триаголник – колку повеќе ѝ се 

приближуваш, толку побрзо таа исчезнува од 

хоризонтот). Очигледно е и отсуството на 

земји-лобисти. Иницијално, Агендата 2014 ја 

започна Италија, и подоцна ја презема Грција. 

Сепак, финансиската криза си го направи 

своето, па така Грција веќе не може да биде 

државата-членка која ќе лобира за овие земји. 

Сега кога регионалниот приод е надвор од 

сликата, што се должи на заедничките заложби 

на земјите од Западен Балкан, Комисијата не е 

во можност да претстави кредибилен случај 

пред државите-членки, а да не зборуваме за 

различните реалности со кои треба да се 

справи во секоја од овие земји. Финансиските 

инструменти кои им се ставени на располагање 

на овие земји се сосема друга приказна. Иако 

ИПА (Инструментот за претпристапна помош) 

беше предвиден како подобрена верзија на 

претходните финансиски инструменти (ФАРЕ, 

ИСПА, САПАРД и КАРДС), тој сѐ уште се 

користи како КАРДС, а неговиот потенцијал 

останува нецелосно искористен.  

Кои се причините за ваквата промена, 

каков е нејзиниот ефект и како да се надминат 

недостатоците се прашањата што ги 

разгледува овој бриф за применета политика. 

Македонскиот случај ќе се земе како клучна 

поента во насока на извлекување заклучоци и 

дефинирање препораки за идните активности 

на овој план. 

 

Збунувачки пораки 

Во 90-те години, додека земјите од Средна 

и Источна Европа беа длабоко навлезени во 

процесот на пристапување во ЕУ, земјите од 

Западен Балкан беа презафатени со меѓусебни 

борби и со поставување на основата за 

профитабилни криминални економии. 

Отсуството на ЕУ беше очигледно (воглавно 

поради непостоењето на Заедничка 

надворешна и безбедносна политика во тој 

период), со што регионот стана ранлив и 

препуштен само на акциите што се 

спроведуваа преку ОБСЕ (Организација за 

безбедност и соработка во Европа) и преку 

Советот на Европа, кои имаа ограничен 

капацитет. Последователно на тоа, ЕУ немаше 
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конкретна стратегија за Западен Балкан, што 

значеше дека на располагање немаше ниту 

инструменти, ниту средства (земјите од 

Западен Балкан беа корисници на средствата 

од ОБНОВА и ФАРЕ, но не на стратегиски 

начин, а распределени беа прилично 

ограничени средства).  

Во 1997 година, Советот на ЕУ сфати дека 

нешто треба да се направи и го усвои 

регионалниот приод кон Југоисточна Европа 

(терминот Западен Балкан не се користеше во 

тој период), земајќи ги предвид позитивните 

искуства од регионалната соработка која беше 

направена во пристапните заложби на земјите 

од СЕЕ, и надевајќи се дека со тоа ќе ја 

поедностави помошта за регионот. Сепак, 

државите-членки од ЕК не побараа да развие 

регионална стратегија, ниту пак беше воведен 

посебен финансиски инструмент кој ќе ги 

поддржи реформите во земјите. Единствениот 

финансиски инструмент беше Пактот за 

стабилност, кој се покажа дека не е ништо 

повеќе од платформа за канализирање на 

билатералната помош во регионот и тоа без 

соодветна координација, евалуација и оценка 

на ефектите.  

Во мај 1999 година, откако ја 

идентификуваше потребата за долгорочен 

процес на стабилизација и спречување на 

кризи наместо стратегија за управување со 

кризи, Комисијата го дефинираше 

таканаречениот Процес на стабилизација и 

асоцијација (ПСА). Европскиот совет од Феира 

во 2000 година го потврди фактот дека ПСА ќе 

се темели на владеењето на правото, 

демократски и стабилни институции, и развој 

на пазарна економија што ќе водат до „статус 

на потенцијална земја-кандидатка“. Воведен 

беше и нов финансиски инструмент – КАРДС 

(Помош на заедницата за реконструкција, 

развој и стабилизација). Регионалниот приод 

беше заменет со таканаречена регионална 

соработка која во суштина значеше дека секоја 

земја ќе може да се движи напред со сопствена 

динамика, а во исто време ќе се развиваат 

билатерални и регионални односи кои ќе 

донесат поголема економска и политичка 

стабилност во регионот.  

На Загребскиот самит на лидерите од ЕУ 

и од земјите на Западен Балкан (24 ноември 

2000 година), ПСА беше збогатен со два 

елементи кои ќе бидат двигатели на неговото 

спроведување: спогодбена рамка (Спогодба за 

стабилизација и асоцијација или ССА) и 

финансиски инструмент (КАРДС). Спогодбите 

за стабилизација и асоцијација може да се 

сметаат и како начин на кој ќе се фокусира 

вниманието на земјите-аспиранти за членство 

во ЕУ врз клучните демократски принципи 

(човекови и малцински права, стабилни 

демократски институции, стандарди за 

политичко однесување и независни медиуми), 

коишто претставуваат суштински елементи на 

единствениот пазар и преку кои економиите од 

регионот ќе почнат да се интегрираат во 

економијата на ЕУ.  

Сликата за регионот до Европскиот совет 

од Копенхаген во декември 2002 година кога 

европската перспектива стана јасна е следнава: 

постоеше навистина конфузен регион; 

политичарите се бореа против регионалниот 

приод бидејќи тие искрено веруваа дека тие се 

подобри од нивните соседи; граѓаните веруваа 

дека нивниот напредок го спечува политиката 

на регионот; слабото граѓанско општество е 

вовлечено од националната политика; и 

Европската унија инвестираше повеќе во 

„стабилноста“ наместо во „развојните“ аспекти 

на земјите од Западен Балкан. Дури и статусот 

„потенцијален кандидат“ звучи како 

оксиморон, бидејќи во суштина значи 

кандидат за кандидат, а во реал-политиката тоа 

не значи ништо.  

 

Точка на пресврт...каде сега? 

Солунскиот самит од јуни 2003 година 

беше точката на пресврт во односите меѓу 

земјите од Западен Балкан и ЕУ. Тогаш стана 

јасно дека иднината на регионот е во на ЕУ и 

дека ПСА ќе биде рамката која ќе го насочува 

реформскиот процес. Државите-членки ја 

потврдија заложбата дека „динамиката на 

идното движење на земјите од Западен 

Балкан кон ЕУ е во нивни раце и ќе зависи од 
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перформансот на земјата во спроведувањето 

реформи“
1
. 

Солунскиот самит ја постави основата и 

ги идентификуваше целите што треба да ги 

постигнат земјите од Западен Балкан и ЕУ, а 

тие се: 1) натамошно консолидирање на мирот 

и промоција на стабилноста и демократскиот 

развој, посебно преку развој на граѓанското 

општество; 2) збогатување на ПСА 

(парламентарна соработка, европски 

партнерства, збратимување, ТАЕКС, Програми 

на Заедницата, Регионална академија за јавна 

администрација – RESPA); 3) економски развој 

(автономни трговски мерки, дијагонална 

акумулација на потекло, натамошна 

либерализација на трговијата); и 4) регионална 

соработка (ЦЕФТА, безвизен режим, собирање 

на оружјето од мал калибар, регионални 

пазари за електрична енергија и гас, 

управување со водните ресурси, 

прекугранична соработка, наука и 

технологија).  

Дали треба да бидеме задоволни со она 

што е постигнато досега? Одговорот е лесен – 

зависи! Но, за целите на набројување на 

постигнувањата, да видиме од денешна 

перспектива, односно осум години по 

Самитот, што навистина е постигнато.  

Мирот и стабилноста дефинитивно се 

подобрени, но демократскиот развој во 

регионот сѐ уште е слаб. Очигледно 

граѓанското општество е поддржано преку 

ИПА, но ЕК се покажа дека е премногу 

технократска и бирократска за да се впушти во 

значајни дискусии со граѓанските 

организации. Неодамна, одобрени се 

дополнителни 6,7 милиони евра за развој на 

граѓанското општество, но граѓанските 

организации не очекуваат тоа да доведе до 

реални промени. Причината за ваквите мали 

очекувања на граѓанските организации е 

                                                           
1 Солунска агенда за земјите од Западен Балкан, Совет 

за општи работи и надворешни односи (GAERC), 

извадоци од последователните Совети за општи работи 

и надворешни односи, 16 јуни 2003 година: Западен 

Балкан – Заклучоци на Советот.  

фактот дека ЕК секогаш работи со соодветните 

влади од регионот, односно дека таа им помага 

на владите за тие да им помогнат на 

граѓанските организации, а националните 

влади – по правило – не сакаат да инвестираат 

во организации кои го мониторираат нивниот 

напредок.  

Одреден напредок е постигнат во поглед 

на збогатување на ПСА. Тоа е соработката 

меѓу Европскиот парламент и националните 

парламенти во земјите од Западен Балкан, која 

стана дел од политичката култура што се 

негува. Програмите за збратимување, ТАЕКС 

и Програмите на Заедницата се ставени на 

располагање за регионот, иако напредокот 

постигнат во рамките на поединечните 

инструменти е нерамномерен. RESPA почна 

како регионален проект кој ветува многу, но 

од неодамна голем број државни службеници 

упатуваат на фактот дека многу може да се 

подобри, особено во поглед на подобра 

координација на програмирањето на ИПА и 

повеќекорисничката ИПА која предвидува 

воспоставување на многу регионални 

академии, наместо на насочување на помошта 

кон RESPA. Европските/пристапните 

партнерства беа воведени за да ги утврдат 

приоритетните акции што една земја треба да 

ги преземе, и оттука тие го помагаат 

програмирањето и ја олеснуваат соработката 

со националните влади и тоа јасно укажувајќи 

на што треба да се фокусира реформскиот 

процес. На почетокот, ЕК изготвуваше нови 

Европски/пристапни партнерства на секои две 

години (со приближно 200 задачи), но таа 

практика беше стопирана во 2007 година. 

Имено, последното Европско/пристапно 

партнерство е од февруари 2008 година, но тој 

е истиот документ од ноември 2007 година кој 

ги трансформираше клучните приоритети во 

репери.  

Автономните трговски мерки и 

натамошната либерализација на трговијата 

стабилно се спроведуваат, но динамиката на 

економскиот развој останува слаба. 

Дијагоналното акумулирање на потекло налага 

дополнителни мерки од речиси сите влади.  
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Кога станува збор за регионалната 

соработка, ЦЕФТА се спроведува, но 

резултатите што ги произведува се повеќе од 

скромни. Во суштина, освен Србија, сите 

други земји од Западен Балкан имаат 

вистински придобивки од ЦЕФТА. Оружјето 

од мал калибар е собрано, иако веројатно е 

дека во блиска иднина потребни ќе бидат 

дополнителни напори, но на регионално ниво. 

Регионалните пазари за електрична енергија и 

гас се само желби, додека управувањето со 

водните ресурси е област која ќе наложи 

огромни напори од обете страни. 

Прекуграничната соработка сѐ уште не ги дава 

очекуваните резултати, иако таа се програмира 

како дел од националната ИПА, додека 

резултатите произведени во областа на науката 

и технологијата се незначителни. Се чини дека 

безвизниот режим е единствената област во 

која може да се забележи напредок и тоа 

благодарение на утврдувањето на репери и 

развојот на сеопфатни патокази за акција.  

 

Замката на надворешната 
политика  

Дали проширувањето е надворешна или 

внатрешна политика? На прв поглед, се чини 

дека ова е незначајно прашање, но тоа е од 

огромна важност бидејќи е тесно поврзано со 

надлежностите, и оттука со власта.  

Ако проширувањето се смета за дел од 

надворешната политика на ЕУ тогаш тоа ќе 

биде дел од портфолиото на Високиот 

претставник на ЕУ за надворешни работи и 

безбедносна политика (Кетрин Ештон), 

бидејќи таа ја претставува ЕУ надвор, 

претседава со Советот за надворешни односи и 

е еден од потпреседателите на Комисијата, 

иако е одговорна пред Советот. Освен тоа, 

новата Европска надворешна служба (EEAS) 

ќе ѝ помогне на ЕУ – која сега има статус на 

правен субјект – во зајакнување на нејзината 

улога на глобално ниво, промоцијата на 

нејзините интереси и вредности, и тоа 

примарно во областа на меѓународната 

трговска политика, развојната политика и 

хуманитарната помош, со цел да создаде 

меѓународни стандарди коишто 

глобализацијата ќе ја оформат според 

европските норми и ќе го промовираат 

европскиот модел на глобално владеење. 

Надворешната политика на ЕУ се базира на 

принципите на меѓународното право и ги 

почитува вредностите на Обединетите нации, а 

оттука Милениумските развојни цели на ОН 

(добро владеење, човекови и малцински права, 

заштита на животната средина и социјална 

инклузија) се хоризонтално вградени во 

развојната помош што ја обезбедува ЕУ. 

Односите со „трети“ земји како што ги 

нарекува ЕУ се регулираат со договори за 

соработка, а финансиските инструменти имаат 

географски опфат. Клучниот збор во овие 

односи е „соработка“ и ништо повеќе, а 

најмалку „членство“.  

Ако на проширувањето се гледа како на 

дел од внатрешната политика на ЕУ, тогаш тоа 

спаѓа во надлежност на Комисијата и 

нејзиниот комесар Штефан Филе. Во тој 

случај, европските вредности се генерички, 

надворешната политика на ЕУ станува 

национална политика и интересите на земјите-

кандидатки се идентични со оние на државите-

членки на ЕУ. ЕУ своите односи со земјите-

кандидатки ги регулира со посебни договори, а 

главната цел на нејзините финансиски 

инструменти е да им помогне на земјите да ја 

минат транзицијата од земји-кандидатки во 

држави-членки на ЕУ.  

Сепак, земјите-кандидатки се обврзани да 

ги хармонизираат своите развојни 

планови/политики со приоритетите на ЕУ 

бидејќи членство во Унијата е нивната крајна 

цел. Хоризонталните прашања се интегрирани 

во сите национални политики и националните 

интереси се заштитени со инструментите кои 

веќе постојат во ЕУ. Освен тоа, 

финансирањето на земјите-кандидатки по 

глава на жител е многу поголемо од средствата 

што се доделуваат за трети земји, што е 

природно бидејќи ЕУ, на некој начин, 

инвестира во самата унија.  

Се чини дека резултати недостасуваат во 

обете области на политиката. Глобалната 

финансиска криза најмногу ги концентираше 
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заложбите на државите-членки на ЕУ во 

насока на заштита на Европската монетарна 

унија, што е сосема разбирливо. Единствената 

успешна приказна во проширувањето е онаа на 

Хрватска. Кризата влијаеше врз ЕУ, но уште 

повеќе врз реформскиот процес на земјите од 

проширувањето. Недостигот на иницијативи 

на земјите од Западен Балкан е очигледен, но 

отсуствуваат и проекти на ЕУ како што е 

визната либерализација со кои се промовира и 

олеснува пристапувањето. Стратегијата на ЕУ 

за Западен Балкан (ПСА) треба да се ревидира 

за фокусот да се помести од „стабилизација“ 

(што во суштина претставува ограничување и 

управување со кризи) кон „асоцијација“ 

(развој и реформи).  

Создаден беше нов заеднички финансиски 

инструмент за грантови (Инвестициска рамка 

за Западен Балкан - WBIF, 21 октомври 2009) 

со цел да ги здружи и координира различните 

извори на финансии и заеми за добивање 

предност со грантовите за проекти кои 

претставуваат приоритет за Западен Балкан, со 

иницијален фокус на инфраструктурните 

сектори, вклучително и социјалната 

инфраструктура, поддршка за МСП, 

енергетска ефикасност и други инвестициски 

сектори. Сепак, новиот инструмент ќе ги даде 

посакуваните резултати само доколку 

реформскиот процес во регионот напредува со 

навремено темпо. Успешните реформи обично 

треба да одат рака под рака со политичката 

агенда, а во овој случај тоа е пристапувањето 

во ЕУ. 

Процесот на проширување не е само 

помалку атрактивен, туку се претвори во 

камен на сопнување за ЕУ и за земјите што 

пристапуваат. Некои држави-членки 

аргументираат дека проширувањето би било 

штетно доколку се случи прерано, имено 

поради билатералните спорови во регионот, 

заборавајќи притоа дека политиката за 

проширување беше инструментот кој обезбеди 

ефикасно решавање на споровите и 

гарантираше мир и стабилност.  

 

 

Билатерални прашања  

„Политичките разгледи кои не се 

поврзани со реалниот напредок постигнат во 

спроведувањето реформи не се дел од 

процесот на пристапување“ – ова беше 

кажано во повеќе наврати од страна на 

функционери во ЕУ, членови на Европскиот 

парламент, политички лидери, па дури и 

политички аналитичари. Во својата Стратегија 

за проширување 2009-2010, Комисијата јасно 

наведе дека: „Билатералните прашања не 

треба да го задржуваат процесот на 

проширување. Билатералните спорови треба 

да ги решаваат засегнатите страни во 

спорот кои имаат одговорност да најадат 

решенија во духот на добрососедските односи 

имајќи ги предвид севкупните интереси на 

ЕУ”. 

Земјите од Западен Балкан имаат 

сопствени билатерални проблеми. 

Позитивните иницијативи што се јавуваат во 

регионот се малку на број, вклучително и оние 

кои се промовирани од Регионалниот совет за 

соработка и кои се повеќе „политички-водени“ 

отколку реалните обиди за справување со 

суштинските политички проблеми во 

регионот. Некои европски политички 

аналитичари сметаат дека таканаречените 

„недовршени држави“ од Западен Балкан 

(Босна и Херцеговина, Косово, па дури и 

Србија до одреден степен) значително го 

отежнуваат, па дури и го прават невозможно, 

владеењето на правото и спроведувањето на 

реформи.  

Евидентно, ЕУ не е подготвена да 

„увезува“ билатерални спорови, но од друга 

страна таа сака да стане најважниот глобален 

играч кој ќе биде во можност да ги промовира 

европските вредности и стандарди во идните 

развојни настани на глобално ниво, посебно во 

полето на заштитата на животната средина, 

човековите права, и на крај, но не помалку 

важно, во областа на безбедноста и 

стабилноста.  

Од перспектива на ЕУ како глобален 

играч, поранешниот Комесар за проширување, 
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Оли Рен, ги претстави следниве разгледи во 

своето обраќање пред Европскиот центар за 

политики во Брисел, 22 октомври 2009 година: 

„Дозволете ми прво да ви поставам едно 

прашање на совеста: Дали би избрале некој кој 

има несредена градина да биде член на вашиот 

градски совет? Следејќи ја истата логика, 

кредибилитетот на ЕУ како глобален играч 

расте или опаѓа со нашата способност да го 

оформиме сопственото соседство.“  

За илустрација, да ја видиме состојбата на 

Западен Балкан: Македонија го има спорот за 

името со Грција, како и признавањето на 

црквата со Србија; Србија има проблем со 

Косово; Црна Гора и Хрватска имаат граничен 

спор за Превлака; Албанија има проблем со 

Грција; Босна и Херцеговина и Косово имаат 

проблем со државноста. Сите овие проблеми 

лежат во срцето на Европа и тие нема да 

исчезнат освен доколку не се направат искрени 

напори за нивно решавање. ЕУ не може повеќе 

да го одложува решавање на овие проблеми, 

ниту пак да ги реши без да го користи 

морковот, што во овој случај е забрзување на 

процесот на проширување.  

 

Заклучоци и препораки  

Овој документ аргументира дека 

државите-членки на ЕУ треба да се потсетат на 

нивните заложби дадени за земјите од Западен 

Балкан и за Турција, и на нивниот суштински 

интерес во долгорочната стабилност на 

регионот. Пораките што ЕУ ги испраќа на 

регионот се прилично збунувачки. Иако 

дебатата за „заморот на проширувањето“ 

правно се затвори по донесувањето на 

Лисабонскиот договор, заморот е сѐприсутен 

до степен до кој земјите од Западен Балкан 

аргументираат за постоење на „замор на 

пристапувањето“. На проширувањето му 

недостасува поддршка од силни држави-членки 

на ЕУ кои ќе дејствуваат како лобисти за 

регионот. Резултатите постигнати во земјите на 

Западен Балкан треба да се пофалат, но 

потребни се дополнителни заложби со цел 

земјите од Западен Балкан да се придвижат од 

„стабилизација“ кон „асоцијација“. Потребен е 

и нов стимул во однос на дизајнирање 

инструменти кои ќе го поттикнат реформскиот 

процес во регионот. Билатералните прашања de 

jure не се дел од пакетот преговори за 

пристапување, но се чини дека de facto тие се 

дел од него. 

За да ја оживее Солунската агенда, ЕУ 

треба да ги спроведе следниве препораки: 

1. Да ја нагласи политичката заложба со тоа 

што ќе ги почне преговорите за 

пристапување со сите земји-кандидатки. Да 

изготви јасен Патоказ за акција за сите 

држави од Западен Балкан со провизорен 

краен рок за исполнување на задачите. 

Конкретните крајни рокови можат да бидат 

корисни за внатрешните политики на 

земјата (политичките партии ќе разберат 

дека не можат да ја злоупотребуваат 

Европската агенда секој пат кога во 

државата има избори). ЕУ треба да именува 

Амбасадор во Македонија што е можно 

поскоро и да избегнува овие позиции да 

останат празни за подолг период, каков што 

беше случајот во Сараево. Неочекуваниот 

трансфер на Амбасадорот Питер Соренсен 

од Македонија во Босна и Херцеговина кој 

се случи во најлошиот период за земјата 

остави горчлив вкус кај националните 

власти во Македонија, но укажа и на фактот 

дека на ЕУ ѝ недостасуваат кредибилни 

амбасадори, што пак претставува лоша 

порака што се испраќа знаејќи дека ЕУ сака 

да биде глобален играч.  

2. Билатералните прашања да станат дел од 

процесот на пристапување – бидејќи тие 

de facto се вклучени, со тоа што јасно се 

кажува дека членството е условено со 

решавањето на билатералните спорови. Ова 

ја отвора дилемата за ревидирање на 

регионалниот приод со цел да се гарантира 

дека ниту една земја од Западен Балкан 

нема да биде намерно попречена во 

пристапувањето од нејзините соседи. 

Државите-членки треба да побараат од 

Комисијата да почне да работи на 36-то 

Поглавје од преговорите кое ќе се однесува 

на регионална соработка, за што се 
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застапуваше Европскиот совет за 

надворешни работи (ECFR). Со посебни 

репери за отпочнување и затворање на 

преговорите за секоја земја, Комисијата 

полесно ќе управува со процесот и земјите 

што пристапуваат од самиот почеток на 

преговорите ќе знаат дека треба да ги решат 

проблемите и оттука ќе можат соодветно да 

ги испланираат нивните документи за 

преговарачките позиции. Структурите на 

ЕУ треба да им бидат на располагање на 

земјите што пристапуваат, како и некои од 

инструментите кои веќе се достапни (како 

што е Охридскиот рамковен договор) и кои 

лесно се спроведуваат. Институтот 

„медијатор“ може да се воведе за да 

послужи како трета страна во билатерален 

спор. Медијаторот треба да доаѓа од земја 

во регионот која не е директно вклучена во 

спорот. На тој начин, земјите од Западен 

Балкан ќе можат да почнат да ги решаваат 

своите проблеми со насоки од ЕУ, што ќе 

биде корисно и за регионот и за ЕУ во 

целина. 

3. Да се зајакне работата на Регионалниот 

совет за соработка преку иницирање на 

заеднички регионални политики (на пр., 

енергетска политика). Да се натераат 

земјите од Западен Балкан да ги изготват 

своите национални развојни планови кои ќе 

бидат во линија со стратегијата Европа 2020 

(што Србија веќе го направи), по што може 

да се изготви стратегија Западен Балкан 

2020. Да се користи Финансискиот 

инструмент за подготовка проекти со цел да 

се подготват проекти што можат да бидат 

финансирани и кои се поврзани со 

претходно изработената стратегија. Во овие 

заложби да се вклучи граѓанското 

општество и тоа на најзначаен можен начин. 

Да се репрограмираат проектите од ИПА 

2012-2013 во реални развојни проекти и во 

процесот да се вклучат Европската 

инвестициска банка, Инвестицискиот 

инструмент за Западен Балкан и Европскиот 

фонд за Југоисточна Европа.  

4. Комисијата да работи со опозицијата и 

граѓанското општество, вклучително и со 

медиумите, а не само со владите. 

Постигнувањето напредок е една работа, но 

одржувањето на напредокот е сосема друга. 

Типичен пример за тоа е случајот на 

Македонија. Од лидер во регионот, 

Македонија денес „се шлепа“ на другите 

земји од регионот. Делумно ова се должи на 

нерешениот спор за името со Грција, но 

делумно и на отсуството на реална 

иницијатива на владата за да ја заврши 

реформската агенда. Оттука, неизбежно е 

прашањето: Дали ќе беше исто доколку 

Комисијата имаше значајна соработка со 

опозицијата во времето кога владејачката 

партија беше во опозиција? Дали треба да 

има механизми кои ќе ја вклучат 

опозицијата уште во раната фаза на 

процесот на пристапување. Истото важи и за 

граѓанското општество. Комисијата мора да 

најде начини за подобро да соработува со 

граѓанските организации како главни 

засегнати страни во процесот на 

пристапување. Оттука, корисно е да се 

основа Фонд за развој на граѓанското 

општество кој ќе се користи за 

институционална поддршка на 

организациите што спроведуваат 

мониторинг. Фондот треба да функционира 

врз основа на паритетни фондови со 

националните влади. На тој начин, и ЕУ и 

националните влади ќе бидат отворени кон 

критички-ориентираните граѓански 

организации.  

5. Програмите на Заедницата треба да се 

користат како дополнителни 

инструменти за европеизација на 

општеството. Можностите што ги нудат 

Програмите на Заедницата не се целосно 

искористени. Со дополнителни заложби, 

Програмите на Заедницата можат да 

направат вистинска разлика во земјите од 

Западен Балкан кои се вклучени во 

проектите што тие ги финансираат.  
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МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

„Апостол Гусларот“40/2; 1000 Скопје 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Тел./Факс: 

+38923217512; +38923217513 

 

е-пошта: 

mcet@mcet.org.mk 

Вебсајт: 

www.mcet.org.mk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


