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Заменик премиер, г-а Арифи, 

Почитуван Амбасадор Ивон,  

Почитуван г-дин Чурлинов, 

Почитуван г-дин Ванковски, 

Ваши екселенции, дами и господа, 

  

 

Ми претставува задоволство да ве поздравам денес на 

официјалниот почеток на твининг проектот. Проектот ќе 

биде спроведен со помош на администрацијата на Велика 

Британија.  

Овој проект за земјата претставува дополнителен чекор кон 

приближување кон политиките, стандардите и целите на 

ЕУ. На територијата на Европската унија, Европската 

комисија е единствена надлежна институција за контрола 

на јавната помош која ја обезбедуваат земјите членки на ЕУ 

за комерцијални активности. Улогата на Европската 

комисија е да ги спречи владите да даваат селективната 

предност на компаниите, предизвикувајќи нарушување на 

конкуренцијата на пазарот. Во тие случаи, Европската 

комисија има задача да го истражи прашањето.  

Сепак, Европската комисија не ги надгледува сите јавни 

трошоци, на пример за услуги кои немаат економска 
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природа или не се обезбедуваат од пазарот, како што се 

одбраната и безбедноста.  

Слично на тоа, Европската комисија не ја надгледува 

поддршката која земјите членки на ЕУ им ја доделува на 

сите економски чинители, како што се пониски даночни 

стапки, бидејќи истите не ја нарушуваат конкуренцијата.  

Секако тоа не значи дека државната помош е забранета; 

напротив. Во нашите економии владината помош е 

оправдана – и понекогаш неопходна – со цел да се 

дополнат пазарните сили кога тие не успеваат да го 

достигнат посакуваниот резултат. На пример, 

овозможувањето пристап на капитал за малите и средни 

претпријатија; заштитата на животната средина; 

поттикнувањето на употребата на обновлива енергија; 

инвестиции во истражувачки дејности или привлекување на 

инвестиции во помалку развиени делови на територијата 

итн.  

Дозволете ми уште еднаш да повторам дека во 

моменталната глобална финансиска состојба, од клучно 

значење е националните власти на ефикасен начин да ги 

користат јавните средства и да промовираат инвестициите 

во политики кои ќе поттикнат развој, иновации и нови 

работни места.  
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Сега дозволете ми да се задржам на проектот кој го 

промовираме денес, со нагласување на неколку точки за 

кои ние мислиме дека се значајни: 

o Проектот ќе го промовира усогласувањето на 

домашното законодавството со тоа на ЕУ во врска со 

државната помош, што претставува една од целите на 

пристапувањето во ЕУ; 

o Ќе воведе компетенции и вештини во Комисијата за 

заштита на конкуренцијата; 

o Ќе ги информира јавните тела и приватниот сектор за 

значењето на правилата за државната помош и 

нивното почитување; 

o Ќе ја подготви јавната администрација и приватниот 

сектор за законската рамка која ќе треба да ја 

почитуваат откако земјата ќе стане членка на ЕУ; 

o Ќе воведе фер правила на пазарот дозволувајќи 

здрава конкуренција и функционална пазарна 

економија, која е клучна за влез во Европската унија.  

Сепак, претставниците на проектот ќе ги соопштат 

подеталните информации.  

Ви благодарам за вашето внимание.  


