
 

 

ЗАКЛУЧОЦИ  

Од неформалната средба на членовите на програмските совети на Националната 

конвенција за Европската унија во Република Северна Македонија  

19 Јули 2022, 12:00-13:30 

Сала за седници, Филозофски факултет - Скопје  

Тема за дискусија „Предизвиците и дилемите на актуелните чекори за членство 

во Европската унија: Од перспективата на Националната конвенција за Европската 

Унија во РС Македонија“.  

1. НКЕУ-МК во своето петгодишно работење се изгради во континуирана 

платформа на структуриран дијалог чија општа цел е демократизација на 

евроинтеграцискиот процес преку активно учество на различни чинители 

(Влада, релевантни институции, претставници на граѓански здруженија, 

стопанственици, организации на работници и на работодавачи и друга 

стручна јавност). Посебна цел на НКЕУ-МК е да ја вклучи стручната јавност 

во реформските процеси, да ги афирмира европските стандарди и практики 

придонесувајќи за напредување во преговарачкиот процес за членство во 

Европската унија.  

2. Во текот на досегашното работење на НКЕУ-МК често беше истакнувано дека 

нејзината улога и значење ќе бидат поголеми со официјалното отпочнување 

на преговорите за членство. Фактот дека преговарачкиот процес отпочнува 

во исклучително сложени политички и економски услови во Европската 

унија (и пошироко) го потенцира значењето на базичната порака на НКЕУ-

МК: „Европската интеграција е работа на сите граѓани“.  

3. Во однос на самата преговарачката рамка, во НКЕУ-МК на интерните и 

неформални средби се споделија различни мислења што не е во спротивност 

со нејзината природа. Самото име Конвенција укажува на амбиент за водење 

на отворена дебата на претставници на различни (функционални) делови на 

општеството. Така, во рамките на дебатите беа изразувани ставови на 

загриженост поради неизвесноста на преговарачки процес кој за прв пат во 

европските преговарачки практики вклучува и билатерален протокол, но и 

ставови со кои се дефинира „моментумот“ и се аргументира потребата да се 

напредува во евроинтегративниот процес. Во НКЕУ-МК различните мислења 

не се определуваат вредносно (како позитивни или негативни), туку се бара 

начин на нивно приближување преку аргументиран стручен дијалог.   

4. Во НКЕУ-МК беше констатирано дека преговарачката рамка, проширена со 

билатерални прашања е исклучително сложена и како таква отвора сериозни 

предизвици. Членовите на работните групи сметаат дека во НКЕУ-МК 



 

 

постои значителен експертски потенцијал, а сега уште поголема мотивација 

и подготвеност за вклучување во наоѓањето на решенија за виталните  

прашања во преговарачкиот процес. 

5. НКЕУ-МК ги подржува изјавите на Владата за поголема транспарентност и 

вклученост на сите чинители во фазата на скринингот, во фазата на 

исполнување на првиот услов за официјално отпочнување на  преговорите, 

како и во другите фази од преговарачкиот процес. Членовите на НКЕУ-МК 

кои биле присутни на заедничките консултативни состаноци во периодот на 

дебатата за Преговарачката рамка, понатаму ќе потсетуваат на ветувањата на 

владините претставници за одржување на почести координации со 

граѓанското општество во однос на кои било истакнато дека биле премногу 

ретки. 

6. Членовите на НКЕУ-МК активно ги следеа дебатите за историските и 

идентитетските прашања кои се водеа во изминатите неколку месеци. 

Интересот за овие прашања ќе продолжи и понатаму во насока на барање на 

решенија преку добри европски практики и споделување на знаења во 

градењето на добрососедски односи.   

7. Според членови на НКЕУ-МК, Европската унија не е презентирана на 

соодветен начин во македонската јавност. Претставите за ЕУ се општи и 

доминира политичкиот дискурс. Оттаму, произлегуваат и преголемите 

очекувања на граѓаните од Европската Унија. Се препорачуваат активности 

за поголемо фокусирање на јавноста кон реформите, како и подетално 

информирање за начинот на кој функционира ЕУ - особено за принципите 

на европската пазарна економија каде владее законот на конкуренција.  

8. НКЕУ-МК ќе направи напори за јакнење на регионалниот пристап, односно 

соработка со другите Национални конвенции во Регионот (Албанија, Црна 

гора, Србија) заради  размена на регионални практики кои се со цел поголема 

регионална соработка за напредување во преговарачкиот процес.   

 

 


