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Г-дин Питер СОРЕНСЕН 
Шеф на Делегацијата на Европската 
Унија 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
Почитуван вицепремиер Наумовски; почитувани амбасадори; почитувани 
претседавачи г-ѓа Групчева и г-ѓа Раунема; почитувани членови на заедничкиот 
консултативен комитет, дами и господа. 
 
Ми претставува огромно задоволство што ви се придружив на воведната сесија 
на 4-та средба на заедничкиот консултативен комитет на граѓанското 
општество. Европските економски и социјални комитети (EESC) преку врските 
со економските групи и групи со социјални интереси претставуваат важен 
партнер за сите – но, највеќе заради искажаната посветеност кон европските 
интеграции. Одделот за надворешни односи на EESC основаше заеднички 
консултативни комитети кои имаат важна улога за промовирање на 
вредностите на кои се засноваат европските интеграции. Земајќи ги сите овие 
факти во предвид, ми претставува особено задоволство што денеска сум овде. 
 
Денешната средба се случува во една особено важна фаза во процесот на 
пристапување на земјата во ЕУ. Како што знаеме, Европската Комисија даде 
препорака во 2009 за почеток на преговорите за пристапување. Во тоа време 
Комисијата веруваше – а верува и сега – дека земјата е подготвена да се 
зафати со поголем ангажман околу интегрирањето во Европа. Преку 
повторената препорака за почеток на преговорите, Комисијата потврди дека 
земјата ги има исполнето политичките критериуми – но, исто така се  истакнува 
дека понатамошни заложби се потребни во повеќето области.  
 
Во оваа фаза, од суштинска важност е моментот на реформите да се одржи – а 
во некои области дури и да се забрза. Последниот Извештај за напредокот ја 
истакна потребата за понатамошен напредок во области како што се: (i) 
политички дијалог, (ii) реформа на судството и јавната администрација, (iii) 
борба против корупцијата, (iv) слобода на говор и слобода на медиумите, и (v) 
спроведување на Охридскиот рамковен договор.  
 
Ова се областите, кои ние во Делегацијата на Европската Унија, ќе продолжиме 
да ги следиме и кон кои ќе го насочиме вниманието и за извештајот за оваа 
година. Очигледно е дека со претстојните избори ќе се пренасочи вниманието 
од секојдневното работење на овие прашања. Меѓутоа, тоа е причина повеќе за 
нас да очекуваме добри, солидни, слободни и фер избори со кои ќе се зацврсти 
континуираното исполнување на политичките критериуми, што е постојано 
важно за процесот на пристапување.  
 
Една научена лекција од претходниот круг на проширувањето е дека 
севкупноста на реформскиот процес значи дека никој не може да го носи 
товарот само на себе. Оттаму, организациите на граѓанското општество имаат 
важна улога да претставуваат "мост" помеѓу луѓето и националните институции.  
Тематските групи од претставници на НВОа може да бидат клучни за да им се 
помага на законодавците да носат соодветни одлуки. Затоа, заедничките 
консултативни комитети на граѓанското општество претставуваат одличен 
форум каде може да се дискутираат важни предизвици од пристапувањето и 
искуства.  



 
Социјалниот дијалог е еден од главните предизвици со кои се соочува земјата 
на нејзиниот пат кон ЕУ. На социјалните партнери мора да се гледа како на 
неопходни чинители и партнери, и тие мора целосно да бидат интегрирани во 
политичкиот дијалог. Во последниот извештај за напредокот на Европската 
Комисија беше поздравено основањето и работата на Економскиот и 
социјалниот совет. Меѓутоа, во извештајот за напредокот јасно се наведува 
дека се потребни понатамошни заложби за да се обезбеди адекватно и 
ефективно учество на социјалните партнери во процесот на развој на политики. 
Тоа е предизвик за сите вклучени политички чинители.  
 
Како што кажа вицепремиерот, јас лично верувам дека во сегашната економска 
состојба многу повеќе е потребно е да се зајакне улогата на социјалните 
партнери и да се зајакне социјалниот дијалог од било кога претходно. Во 
моментов, земјите кои остваруваат најголем напредок се оние каде социјалните 
партнерства се најсилни. Се чини дека тие ја открија тајната која постои во 
врска со воспоставувањето на "култура на партнерство" помеѓу националните 
институции, бизниси и синдикати – партнерство кое може да донесе 
просперитет за сите граѓани, а "работните места и развојот" да станат 
реалност.  
 
Оттаму, важно е да размислуваме за сите овие прашања. Се надевам дека 
денеска ќе имате жива и плодна дискусија – и очекувам да ги прочитам вашите 
заеднички предлози кои ќе ги донесе заедничкиот консултативен комитет по 
вашата дебата на прашања од заеднички интерес.  
 
Благодарам за вниманието.    


