МАКЕДОНИЈА ВО "КАНЏИТЕ"
Фер и демократски
претседателски и локални
избори во Република
Македонија се еден од
неколкуте политички услови
за напредок на нашата земја,
кои постојано ги добивал
вицепремиерот за европски
прашања, Ивица Боцевски,
на средбите во Брисел,
посветени на
евроинтеграциските
процеси на РМ. Од изборите
ќе зависи и препораката за
добивање датум за
преговори, но и визната
либерализација, која сите
граѓани ја очекуваат со
години.
"Планираме во 2009
година да не дадеме ниту
една причина, ниту едно
алиби понатаму да биде
одложен процесот на
европска интеграција",
изјави вицепремиерот
Ивица Боцевски.
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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ицепремиерот Ивица Боцевски
ги претстави главните приоритети
на Владата на Република Македонија, која годинава ќе се обиде на
неколку фронта да ја испроба политичката среќа за да ја внесе земјава во Европската унија. Меѓутоа, без разлика
колкави ни се желбите за влегување во
Унијата, главна задача е Македонија да
ги продолжи реформите но, исто така, и
да спроведе фер и демократски избори,
кои ќе бидат репер за капацитетот на
државата и за развојот на демократијата.
Затоа во преден план секако се претстојните претседателски и локални избори:
"Во делот за датум за преговори, она
што како клучно го добиваме, како порака од сите места се фер избори, а на
еден мој состанок во Брисел тие дури
иронично ни велеа - избори-избориизбори", истакна вицепремиерот Боцевски, запознавајќи нè со агендата на
прио ритети на Владата за влез во
Унијата.
"Иако нашиот фокус е на изборите,
ние се подготвуваме и за други делови.
Со Правилникот за координација на
Собранието, секој понеделник во законодавниот дом има состанок со пратеничките групи, а пред президиумот
на Собранието претставниците на Вла-

НАЈДОЛГИОТ ПАТ НЕ ВОДИ ПРЕКУ УРИВАЊЕ НА
ШЕНГЕНСКИОТ ЅИД - ИСТАКНУВА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ
ИВИЦА БОЦЕВСКИ
дата фактички ги претставуваат нашите
одлуки и заеднички ја кроиме динамиката за работа, која се разгледува во
Комитетот на заедниците, во Комисијата
за европски прашања и во Националниот совет за европски прашања, така
што во тој дел е направен сеопфатен
политички дијалог", истакна Боцевски,
потсетувајќи дека во делот на изборите, во прелиминарните активности бил
прифатен предлогот на ДИК за 12 нови
вработувања во Државната изборна
комисија.
"Во моментов се врши селекција со
која значително ќе се зголеми капацитетот на Комисијата. Исто така, и Советот за радиодифузија доби 38 милиони денари за мониторинг на претседателските и на локалните избори".
Но, тоа нема да придонесе за создавање фер атмосфера пред изборите.
Имено, сè ќе зависи од политичката
волја на партиите, кои не само што ја
држат државата во заложништво, туку и
ја крадат надежта на граѓаните. Затоа
фатени во лавиринтот мораме да бараме некој излез, односно да се сконцентрираме на барањето среќа, која ќе
нè извлече од политичката вреќа која
со години е врзана со балканско јаже.

"Ние не сакаме да им дадеме алиби
на оние кои повторно сакаат да ги одложат преговорите, или да им дадеме
аргументи против влегувањето на Македонија во ЕУ, затоа ќе продолжиме со
политичките реформи. Вториот дел ќе

"Она што е клучно од први
ноември лани, во македонската администрација веќе не
постојат незаконски унапредувања или уназадување. Оваа
забелешка траеше подолго
време и бројките кои се спомнуваа сега ги нема. Во овој
момент се работи на забелешката за полицијата, за политизацијата на високите полициски функционери и во
процедура се измените во Законот за внатрешни работи,
кој го поминавме со Брисел.
Со овој закон, исто така, ќе се
уреди и оваа област и ќе се
промовира нова систематизација на полициските службеници", информира Боцевски.

БРИСЕЛСКИ МИСИИ
Главна задача на Владата е реализација на Акцискиот план за евроинтеграција на Република Македонија, кој
бил во согласност со препораките на
ноемврискиот Извештај на Европската
комисија од 2008 година. Со планот треба да се отстранат забелешките во делот на клучните политички критериуми,
кои Унијата й ги достави на РМ.
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биде предвиден за безвизниот режим,
односно реализација на сите одредници од патоказот за либерализација и
уривање на шенгенскиот ѕид за Македонија. За таа цел кон крајот на јануари
или на почетокот на февруари ќе имаме
средба на експертско ниво. Бриселските
мисии ќе бидат поделени по блокови,
односно на безбедноста на документите, понатаму ќе се гледа граничното

НА ПРЕТС ТОЈНИТЕ ИЗБОРИ

СЕ БАРА СРЕЌА
ПРОТИВ АЛИБИТО НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА
позитивна одлука. Затоа реков дека очекуваме до крајот на 2009 година Македонија со ЕУ да воспостави безвизен
режим", оцени вицепремиерот за евроинтеграции.

ПАРИ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛИЕТО
Според него, третата точка на која
Владата на РМ ќе се концентрира е
националната акредитација за ИПА услугите, односно тоа ќе подразбира дека
Република Македонија ќе ги користи
европските фондови преку своите домашни институции.
"Во однос на ИПА фондовите, Пакетот за акредитација за првите две од
петте компоненти, јас и министерот
Трајко Славески до крајот на јануари ќе

"Во делот на судскиот систем се бараше одржливост на
реформата, која значајно беше
поткрепена со формирањето
на Советот на јавни обвинители. Владата формираше и
Совет за антикорупција, кој го
следи реализирањето на Акциониот план во делот на законодавството. До година очекуваме да влезат 87 закони во
собраниска процедура", вели
вицепремиерот.

управување, нашата политика во врска
со антикорупциската политика, проблемот со миграцијата итн. Сите тие се
врзани со патоказот, а потоа очекуваме
кон крајот на март или на почетокот на
април Комисијата да излезе со дефинитивниот извештај, бидејќи прелиминарниот, оној кој пристигна, поглавниот
за нас беше позитивен. Првичната оценка е дека Македонија е подготвена за

безвизен режим со ЕУ. Во тој дел очекувам дека дефинитивно тој ќе биде
позитивен за Македонија. Понатаму се
подразбира дека процедурата продолжува во Советот на министри и на крај
таа треба да се даде како мислење пред
Европскиот парламент. Но, имајќи го
предвид распуштањето на Парламентот,
чии избори се закажани за 7 јуни, ние
дури некаде на есен ќе дојдеме до оваа
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го предадеме во Брисел. Понатаму, сукцесивно еден по еден ќе ги остваруваме
и другите пакети. Цел ни е до крајот на
летото или во текот на есента да ја постигнеме севкупната акредитација која
ни е потребна и е поврзана со користењето на ИПА фондовите и со тоа да
почнеме да влечеме пари.
Во тој дел, во наредните три години
во земјоделието ќе се слеат 80 милиони
евра, европски и домашни пари поврзани со ИПА програмите.
Овие средства ќе одат преку платежната агенција, а за тоа се преземаат
интензивни активности за да може ко-

ИЗБОРИТЕ ПОД ЛУПА НА АНТИКОРУПЦИОНЕРИТЕ
"Политичките партии или кандидати на претстојните локални и претседателски избори не смеат
да прибираат и да користат противправни и анонимни извори на финансирање. Во текот на изборниот процес не можат да се користат буџетски средства на државата, општините, од јавни
фондови и средства на јавни претпријатија", изјави претседателката на Антикорупциска комисија,
Мирјана Димовска, со цел да се обезбеди доследна примена на законските одредби.
Таа истакна дека во овој период не може да се почне со изградба на инфраструктурни објекти од
општествен интерес со пари од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија.
Исто така, нема да може да се врши никаква исплата на плати, пензии, социјална помош, ниту да
се отуѓува државен капитал и да се потпишуваат колективни договори.
Во овој контекст, Државната комисија за спречување на корупција од министерствата за труд и
социјална работа и од земјоделство ќе побара да се запрат јавните огласи распишани на 10 овој
месец, за продажба на девет сезонски одморалишта и за издавање под закуп на државно земјиште.
рисниците да се информираат, односно
да се запознаат земјоделците и агроиндустријата. Со акредитацијата и нивното информирање тие ќе можат да ги
извлечат овие пари, односно ние ќе можеме да аплицираме со готови проекти.
За нас оваа работа политички е многу
важна, бидејќи македонските земјоделци ќе можат сами да ги извлечат парите
од ИПА фондовите", смета Боцевски, кој
премногу амбициозно настапи во претставувањето на приоритетите на Владата на РМ.
Сепак, на крајот од тунелот - ури-

"Во делот за датум за преговори, она што како клучно го
добиваме, како порака од сите
места се фер избори, а на еден
мој состанок во Брисел тие
дури иронично ни велеа-избори-избори-избори", истакна вицепремиерот Боцевски, запознавајќи нè со агендата на
приоритети на Владата за влез
во Унијата.
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вањето на шенгенскиот бедем зависи
од нас, односно од капацитетот на македонските политички партии, кои мора
да создадат соодветна демократска атмосфера за фер избори. Од нив ќе зависат сите перспективи, вклучувајќи ја
и меѓународната и регионалната положба на Република Македонија, која не
смее да биде заложник на партиите.
Оваа драма премногу долго трае и
постојано нè става во кругот на земји со
ризична демократија. Затоа наместо да
се разбудиме во Европската унија, таа
спие на Балканот.

