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Почитуван министер г-дин Ристовски, 

Почитуван директор на Агенцијата за вработување, 

г-дин Поповски, 

Дами и господа, 

 

Ми претставува големо задоволство што денеска сум 

овде со вас заеднички да ги споделиме резултатите на 

овој проект финансиран од ЕУ кој придонесе за да се  

зголеми вработеноста на младите луѓе, лицата кои 

подолго време се невработени и жените. 

 

Како што сите знаеме, големата невработеност е 

огромен предизвик за земјата. Веројатно, тоа е дури и 

најважниот предизвик! Затоа, борбата против 

невработеноста не само што се наоѓа на високо место 

на политичката агенда на земјите-членки на ЕУ, туку 

тоа е исто така приоритет во програмата за поддршка 

на ЕУ која ние ја обезбедуваме.  

 

На европско ниво, земјите-членки на ЕУ имаат 

одлучено да постапуваат заеднички, како унија, преку 

Стратегијата Европа 2020 која ја поставува визијата за 

економијата на социјалниот пазар на Европа за 21 век. 

Со оваа стратегија се промовира мудар, одржлив и 

инклузивен раст. Тоа ја формира севкупната рамка 
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според која постапува ЕУ за да се зголеми 

вработеноста, продуктивноста и  социјалната кохезија 

во Европската унија. 

 

Истите цели и принципи се еднакво валидни за сите 

земји во регионот како дел од  реформите кои се 

неопходни за да се финализира процесот на 

евроинтеграции.  

 

Европската унија финансира огромен број на проекти за 

да се поддржи владата во нејзините заложби за 

подобрување на вработеноста. За периодот од 2007 до 

2013, ЕУ обезбеди вкупен износ од 54 милиони евра за 

поддршка на овие цели.  

 

Активната политика за пазарот на трудот е релативно 

нова за земјата, но искуствата на земјите-членки на ЕУ 

имаат покажано дека тоа е моќна алатка за успешно 

спречување на невработеноста, зголемување на 

социјалната инклузија и подобрување на севкупните 

економски перспективи за граѓаните. Оттаму, 

поддршката за Министерството за труд и социјална 

политика и Агенцијата за вработување за успешно 

спроведување на активните мерки за пазарот на труд 

претставуваше основа на нашата тековна помош. Горди 
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сме што денеска ќе ни бидат претставени првите 

резултати од нашите комбинирани заложби во оваа 

област. 

 

Иако имаше значителни задоцнувања при 

отпочнувањето на проектот, имплементацијата се 

забрза со текот на времето, и до сега импресивна 

бројка од 8400 луѓе беа обучени и можат да се стекнат 

со вредно работно искуство во рамките на оваа 

иницијатива.  

ЕУ ја издигна Националната оперативна програма за 

активни мерки на пазарот на труд преку директен грант 

за Агенцијата за вработување. Тоа беше направено за 

прв пат. Денеска, тоа претставува модел кој треба да се 

земе предвид за идните активности, не само во земјата 

туку и во регионот.     

 

Денешниот настан претставува добра можност да се 

истакне работата на сите чинители, но исто така и да се 

дискутираат научените лекции и стекнати искуства во 

поглед на планирањето на идните активности – бидејќи 

ЕУ ќе продолжи да ве поддржува во борбата против 

невработеноста преку активната политика за пазарот на 

труд! 
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На крајот, би сакал да ја искажам благодарноста на  

сите страни кои беа вклучени во имплементацијата на 

овој проект за нивните заложби и да им честитам на 

успешната имплементација на проектот. 

 

Благодарам за вашето внимание! 

 


