ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЕДИУМИТЕ
Скопје, 27 април 2010 г.

Твининг проектот со Регулаторната комисија за енергетика
завршува успешно
Во среда, на 27 април 2011 г. регулаторните органи на ПЈР Македонија и Австрија го означија
успешното завршување на Твининг проектот финансиран од ЕУ „Институционално зајакнување на
Регулаторната комисија за енергетика “ (РКЕ). На завршната церемонија, што се одржа во Инфоцентарот на ЕУ во Скопје, се сумираа резултатите, препораките и дополнителните предности од 16
месеци интензивна работа, споделување знаење, учење и тимска работа меѓу австриските и
експертите од РКЕ, при што беа споени заложбите на пет партнери од ЕУ, под водство на
австрискиот регулаторен орган E-Control.
Проектот, што официјално започна на 1 јануари 2010 г. и чинеше 600.000 евра, & помогна на РКЕ да
го прилагоди својот институционален капацитет на законодавството на ЕУ во областа на
енергетиката, истовремено давајќи поддршка во процесот на либерализација и развивање на
пазарот, и придонес кон понатамошното интегрирање на РКЕ во Енергетската заедница на
Југоисточна Европа (ЕЗЈЕ).
Истакнувајќи ја клучната улога што ЕУ ја игра како клучен партнер во развојот на ПЈР Македонија,
Министерот за економија Фатмир Бесими рече: „Интеграцијата во ЕУ е долготраен процес што бара
претходно познавање на најдобрите практики во ЕУ, што, пак, ја опфаќа потребата од зајакнување на
капацитетот на институциите што се надлежни за тој процес на приближување. Би сакал да им
честитам на нашите твининг партнери, Европската унија и РКЕ за нивните заложби и за
подготвеноста за целосно тимска работа, без којашто овој резултат не ќе беше возможен. Успехот на
овој проект дава пример за другите чинители во нашата земја за тоа како реформите се возможни во
дух на партнерство и како можеме да ги зголемиме капацитетите за мобилизирање на развојните
ресурси, со цел постигнување на целосна усогласеност со правото на ЕУ.“
Заблагодарувајќи им се на сите што учествуваа во и дадоа поддршка за овој проект, Амбасадорот
Петер Соренсен, шеф на Делегацијата на ЕУ во ПЈР Македонија, ја потврди посветеноста на ЕУ во
поддржувањето на интеграцијата на земјата во ЕУ, и изрази увереност дека препораките што
произлегуваат од проектот ќе „придонесат кон понатамошната либерализација и развојот на
енергетските пазари, не само во земјата, туку и во регионот и пошироко.“ Овој став го повтори д-р
Алојс Краут, Амбасадорот на Република Австрија, којшто го поздрави успешното завршување на овој
проект. „Очекувам дека искуствата стекнати во текот на овој проект нема да останат изолирани и дека
успешната соработка меѓу нашите два регулатори и нашите две земји ќе стане уште посилна“, изјави
Амбасадорот Краут.
„Овој проект и даде структура на постојната база на знаење и ги подобри областите во коишто беше
потребно подобрување“, рече Димитар Петров, Претседател РКЕ, пофалувајќи го придонесот на
проектот кон регулирањето во енергетиката во ПЈР Македонија. Истакнувајќи го задоволството од
пружената помош и можноста за учење, тој додаде, „Во името на РКЕ, би сакал да ја изразам нашата
благодарност за вашите заложби, што придонесоа кон беспрекорното постигнување на клучните
исходи и задолжителните резултати. Знам дека многу се направи за да се постигне тоа, што е јасен
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знак дека алатките, техниките и вештините што ќе ја зајакнат РКЕ во иднина далеку го надминуваат
едноставното пренесување на механизмите зад функционирањето на регулаторните практики во ЕУ.“

Обраќајќи се на церемонијата, Валтер Болц, Извршен директор на E-Control Austria, даде преглед на
одредниците на проектот, главните настани и можностите за постигнување одржливост, осврнувајќи
се и на предизвиците што претстојат во пошироката европска перспектива и регулаторна рамка.
Поздравувајќи го успехот на проектот, тој рече дека сега останува задача на РКЕ да ги преточи
исходите во понатамошни опипливи, конкретни и одржливи резултати. „Остварените резултати и
дадените препораки гарантираат релевантност за секојдневната работа на РКЕ, чијашто еволуција,
сигурен сум, сите ние ќе можеме да ја засведочиме, како што нашата тесна соработка на ниво на ЕУ
ќе продолжи да расте“, рече Болц, пред да им се заблагодари на вработените во РКЕ за сета напорна
работа и нивната улога во успешното завршување на проектот.

крај
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Забелешки:
Твининг проектот „Институционално зајакнување на Регулаторната комисија за енергетика“
(MK/2007/IB/EN/01) го финансираше Европската унија со вкупен буџет од 600,000 ЕУР. Проектот заеднички го
спроведуваа:
•
•
•
•
•
•

АЕИ, Агенција за европска интеграција и економски развој;
E-Control, aвстриски регулаторен орган за пазарите на електрична енергија и на гас;
Регулаторна комисија за енергетика, регулаторен орган за енергетика во ПЈР Македонија;
EXAA, австриска Енергетска берза;
TÜV Austria, австриска агенција за стандардизација; и
AGEN-RS, Регулаторен орган за енергетика на Република Словенија.

Вкупен период на спроведување: 16 месеци.
Резултати на проектот:
•

•
•

•

воведување на ефикасен систем за следење на сообразноста со лиценците, со примена кај
производството на електрична енергија и на топлинска енергија; пренос на електрична
енергија и природен гас; дистрибуција на електрична енергија, топлинска енергија и природен
гас; снабдување, трговија со и прекуграничен пренос (увоз, извоз, транзит) на електрична
енергија, како и соодветна обука за системот за следење на сообразноста;
воспоставување на механизми за следење на пазарот коишто би гарантирале
недискриминација, ефикасна конкуренција, и ефикасно функционирање на пазарот;
ревидирање и спроведување на процедури за управување со квалитетот, со акцент, меѓу
другото, на внатрешните процедури за комуникација, процедурите за архивирање и за
управување со документи, како и на внатрешните правила за намалување на ризикот од
коруптивно однесување; како и
соработка со релевантните заинтересирани страни, зајакнување на мрежата на
заинтересирани страни, и подобрување на соработката помеѓу РКЕ и релевантните органи на
национално, регионално и на европско ниво.

Твининг проект: www.e-twinning.at
E-Control: www.e-control.at
АЕИ: www.aei.at
РКЕ: www.erc.org.mk
За повеќе информации ве молиме контактирајте го следното лице:
Регулаторната комисија за енергетика
Марко Бислимоски, Лидер на проектот од ЗК
Димитрие Чуповски 2, 4 кат
1000 Скопје
Тел.: +389 2 3233-580
Факс: +389 2 3233-586
е-пошта: erc@erc.org.mk
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