
Меморандум за соработка помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Грција 
и Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија за 
забрзување на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија 

 

Меморандумoт за соработка го потпишаа заменик претседателот на Владата задолжен за 
европски прашања Бујар Османи и алтернативната министерка за надворешни работи на 
Република Грција Анастасиа Анагностопулу на 2.04.2019 година, во рамките на официјалната 
посета на премиерот на Република Грција Алексис Ципрас на Република Северна Македонија.  

Склучувањето на Меморандумот е резултат на суштинскиот исчекор во билатералните односи 

меѓу двете земји. Имајќи ја предвид заложбата за зајакнување на добрососедските односи како 

суштински елемент на процесот на пристапување, стратешката цел на Република Северна 

Македонија за членство во ЕУ и недвосмислената поддршка на Република Грција за европската 

перспектива на земјата, склучувањето на Меморандумот претставува додадена вредност и 

дополнително унапредување на меѓусебната соработка, преку размена на искуства, експертиза и 

практично знаење во транспозицијата на европското законодавство и спроведувањето на 

политиките на ЕУ. 

Потенцијални сектори за соработка, каде што ќе може да се очекува експертиза од страна на 
Република Грција, се: 

- Економските области, попрецизно поглавјата од европското законодавство посветени на: 
слободно движење на стоки, трговско право и финансиски услуги; 

- Инфраструктура, животна средина и одржлив развој, односно поглавјата кои што се 
однесуваат на: транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика; 

- Индустрија, технологија и иновации, поконкретно дигиталната агенда и поглавјата што се 
однесуваат на: претпријатија и индустриска политика, наука и истражување, образование, 
култура и млади и социјални политики; 

- Реформата на јавната администрација преку обезбедување конкретна помош и поддршка во 
градење капацитети на јавниот сектор, способен да одговори на предизвиците во процесот на 
пристапување во ЕУ. 

Меморандумот исто така, нуди рамка за унапредување на соработката во ТАИЕКС и Твининг 
програмите, други инструменти и фондови на ЕУ, вклучително и ИНТЕРРЕГ, националната ИПА, 
ВБИФ - Инвестициската рамка за Западен Балкан, повеќе-корисничката ИПА, како и други 
програми за зајакнување на прекуграничната и регионалната соработка. 

За развојот и спроведувањето на Меморандумот, Република Северна Македонија и Република 
Грција ќе основаат Заеднички комитет со претставници на МНР на Република Грција, СЕП и МНР на 
Република Северна Македонија, којшто ќе одржува редовни состаноци на соодветно ниво и 
паритетна основа. На состаноците, по потреба ќе учествуваат и претставници од други релевантни 
институции, согласно темата од интерес. 

 


