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ПОКАНА

ПРИКАЗНАТА ЗА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 2.0
ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ОЧЕКУВАЊАТА, РЕАЛНОСТА И МОЖНОСТИТЕ

Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје со задоволство Ве поканува на конференцијата
„Приказната за европската интеграција на Македонија 2.0“, која ќе се одржи на 29 септември 2017
година (петок), во хотел „Холидеј Ин“ Скопје, со почеток од 12:30 часот.
Ве молиме да го потврдите Вашето присуство на 02/3280 100 или на contact@epi.org.mk до 27 септември 2017 (среда).

12:30 – 13:00

Регистрација на учесници и изјава за медиуми

13:00 – 13:15

Воведни обраќања
-Д-р Симонида Кацарска, директорка, ЕПИ

ПРВА СЕСИЈА:

13:15 – 14:45

“МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА – вТОРА ШАНСА“
-Радмила Шекеринска, заменик претседател на Владата на РМ и министерка за одбрана
-Д-р Антоанета Димитрова, вонредна професорка на Универзитетот во Лајден
-Никола Попоски, пратеник и поранешен министер за надворешни работи
-Dr. Adam Fagan, професор, раководител на катедра, Queen Mary University
-Д-р Малинка Ристевска Јорданова, ЕПИ
Модераторка: Dr. Ardita Abazi Imeri, ЕПИ

14:45 – 15:00

Кафе пауза

ВТОРА СЕСИЈА:

15:00 – 16:15

“НОВА ВЛАДА, НОВ ДОБРОСОСЕДСКИ ИНЖИЊЕРИНГ - КОЛКУ ОДРЖЛИВО?”
-Dr. Fatmir Besimi, поранешен заменик претседател на Владата задолжен за европски прашања
-Јулијана Николова, Центар за модернизација на политики, Софија
-Tobias Flessenkemper, виш научен соработник и директор на одделот за проекти на Балканот
во европскиот институт CIFE, Ница
-Димитар Белчев, поранешен дипломат
-Сашо Клековски, независен консултант
Модератор: Александар Јованоски, ЕПИ

16:15 – 16:30

Заклучоци: Arbenita Ismani Sakipi, претседателка на Собранието на ЕПИ

16:30 – 17:00

Коктел

Симултан превод: македонски, албански и англиски јазик

Цел
Целта на тркалезната маса е да поттикне отворена и конструктивна дискусија помеѓу институционалните
и вонинституционалните чинители за моменталната политичка ситуација во Македонија. Новата влада се
заложи одново да зачекори кон европската интеграција и да ги подобри односите со соседите, користејќи
ја билатералната соработка како алатка.
Сепак, владата се наоѓа во сложена ситуација, балансирајќи помеѓу придржувањето кон европските
стандарди, чувствителниот регионален контекст и потребата да се усвојат суштински реформи и
стратегии. Имајќи го ова предвид, дискусијата ќе се фокусира на алатките кои ќе можат да трасираат нови
и одржливи решенија, кои ќе ги искоренат длабоко вкоренетите системски проблеми.

Основа за дебата
На минатогодишната конференција на ЕПИ разговаравме за политичката криза, на која во тој момент, се
чинеше дека ѝ нема крај. Ова беше заклучено и во годишниот извештај на Европската комисија од 2016
година, каде Македонија беше опишана како „заробена држава“. Освен лошата политичка ситуација,
целосно запре билатералната соработка и дијалогот со Грција. Дополнително, оладени беа и односите со
Бугарија.
На 11ти декември 2016 година беа одржани предвремените парламентарни избори. Со блиските изборни
резултати се создаде коалициска влада, која беше оспорувана од поранешната владејачка партија,
кулминирајќи со нападите во Собранието на 27 април. Меѓународната заедница едногласно ги осуди
нападите, именувајќи ги како организирани напади и удар врз демократијата.
По долго одложување, новата влада се формираше на 1ви јуни. Иако сè уште во рана фаза, новата влада
се обврза да ги ослободи заробените институции, да ја обнови довербата кај граѓаните и да ја врати
земјата на евро-атлантскиот пат. Покрај тоа, новите министри се ангажираа да воспостават пријателски
разговори со соседите. На почетокот од август, премиерите на Бугарија и Македонија потпишаа договор за
добрососедски односи, кој поттикна многу полемика и шпекулации во македонската јавност. Истовремено,
премиерот Заев ја искористи својата прва официјална посета на Брисел да го начне спорот со името,
изјавувајќи дека „ако имаме пријателски односи и добар приод, тогаш решението е на повидок“. Заменик
претседателката на Владата и министерката за одбрана Шекеринска, заедно со министерот за надворешни
работи Димитров, го отворија прашањето за НАТО, создавајќи притисок за влез во алијансата под
привремената референца. Дополнително, заменик претседателот на Владата задолжен за европски
прашања Османи дефинираше две траектории – една за билатералните односи со соседите, а другата
насочена кон создавање на национален консезус околу реформите потребни за ЕУ.
Во овие услови се создаде момент за нов почеток. Сепак, овој момент мора да се искористи мудро, бидејќи
„грешките
1 од минатото не треба да се повторат и една форма на заробена држава не смее да се замени со
друга“. Реформите треба соодветно да се планираат со цел да бидат навистина одржливи. Европската
Унија, преку активностите на земјите-членки и своите институции, вербално ги поддржува домашните
напори и активности за враќање на земјата на европскиот пат. Сепак, останува прашањето дали постои
доволно волја и интерес во ЕУ да ѝ се помогне на Македонија во стратешка смисла. Ова подразбира
поддршка во справувањето со уназадувањето на демократијата, истовремено искористувајќи ги
предностите како високата усогласност со стандардите и acquis на ЕУ, но пред сè, отстранувајќи ги
препреките кои стојат на патот кон пристапувањето. Стратешките партнерства, како оние кои беа
неодамна дискутирани со други земји кандидати од регионот, се добар пример.
1 I 2017 Извештај на експертската група за системските проблеми со владеењето на правото во Република Македонија
(познат како извештај на Прибе),
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf

