
Европската комисија на 5 мај 
годинава ја претстави пролетната 
економска прогноза. Во 2015 се 
очекува зголемување на реалниот 
БДП за 1,8% во ЕУ и 1,5% во 
еврозоната, што претставува само 
0,1 и 0,2% повисоко од 
проектираното пред 3 месеци.  
За 2016 год. се предвидува раст од 
2,1% во ЕУ и 1,9% во еврозоната. 
Главен фактор за растот на БДП е 
домашната побарувачка со 
очекуваниот раст на личната 
потрошувачка во 2015 год. и 
зајакнување на вложувањата во 
2016 година. 
Економската политика во ЕУ се 
одржува, глобалниот раст е 
стабилен, цената на нафтата 
останува релативно ниска, продолжи 
депрецијацијата на еврото. Од 
монетарен аспект, квантитативното 
олеснување од страна на 
Европската централна банка 
значајно влијае на финансиските 
пазари и придонесува за 
намалување на каматните стапки и 
очекувано подобрување на 
кредитните услови. Со оглед на 
фактот дека општиот пристап на 
фискалната политика во ЕУ е 
неутрален,  растот се поддржува. 
Спроведувањето на структурните 
реформи и инвестицискиот план за 
Европа треба да започне да дава 
резултати. Економскиот раст во 
земјите-членки не е ист, се очекува 
да се почувствуваат поволните 
влијанија.  
Инфлацијата во текот на првата 
половина на 2015 год. се очекува да 
биде околу нулата, главно поради 
падот на цените на енергенсите. Се 
очекува раст на годишната стапка на 
инфлација во ЕУ и на еврозоната од 
0,1% оваа година и 1,5% во 2016 
година. 
Пазарот на труд полека се 
опоравува. Посилната економска 
активност има позитивен ефект врз 
растот на вработувањата, додека 

стапката на невработеност иако во 
тренд на опаѓање и понатаму 
останува висока. Оваа година 
стапката на невработеност се 
очекува да се намали на 9,6% во ЕУ 
и до 11.0% во еврозоната, кога 
подобрувањето на пазарот на 
трудот ќе се прошири во сите 
сектори. Во 2016 год. се очекува 
истата да се намали на 9,2% во ЕУ 
и 10,5% во еврозоната. 
Продолжува намалувањето на 
буџетските дефицити. Се очекува 
јавниот долг во ЕУ во однос на БДП 
да се намали од 2,9% во 2014 до 
2,5% во 2015 и до 2,0% во 2016 
година. Ризиците поврзани со 
економските перспективи, 
генерално се избалансирани. 
Нивото на несигурност во поглед на 
економската ситуација и понатаму 
останува високо. 
Според податоците објавени во 
пролетната економска прогноза, 
Република Македонија оваа и 
следната година ќе има најголем 
економски раст во Европа. 
Македонија се очекува да има раст 
на БДП од 3,8% во 2015 и 3,9% во 
2016 год., со што е на прво место во 
целиот континент. Буџетскиот 
дефицит на Македонија се очекува 
да падне на 3,8% за годинава и на 
3,6% во 2016, што е во рамки на 
европскиот просек. Јавниот долг се 
очекува да продолжи да расте до 
29.1% за 2015 година, што е далеку 
од европскиот минимум поставен 
на 60% од БДП. 
 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/
forecasts/2015_spring_forecast_en.htm 
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Европскиот парламент одобри мерки 
за воведување на задолжителен 
систем на следење на потеклото на 
суровини за да се спречи увозот на 
"критични минерали" со чија продажба  
се финансираат вооружени конфликти 
во Африка. Златото, калајот, тантал и 
волфрам се минерали неоходни за 
производство на предмети за 
секојдневна употреба, вклучително и 
мобилните телефони и компјутери. 
Овие минерали најчесто се увезуваат 
од Конго и областа на големите езера 
каде има вооружени конфликти со цел 
да се преземе контрола над 
рудниците. Со оваа мерка ќе бидат 
опфатени околу 800.000 компании од 
ЕУ кои ќе треба да се сертифицираат 
од Унијата. 
Европратениците усвоја резолуција со 
која ги повикаа земјите-членки да 
продолжат со преговорите за новите 
заеднички правила за породилно 
отсуство, односно за најмалку 20 
недели отсуство. 
Парламентот дебатираше за 
решавање на кризната ситуација со 
имигрантите на Медитеранот како и 
за новиот предлог за редистрибуција 
на бројот на баратели на азил 
соодветно на земјите-членки и за 
поголеми средства за обезбедување 
на надворешните граници. 
Во централниот регистар на земјите-

членки на ЕУ ќе мора да се запишат 
вистинските сопственици на 
компаниите и истиот да биде отворен 
на увид на властите, како и на 
личности со "легитимен интерес" како 
што се истражувачките новинари. 
Целта на овој договор меѓу 
Парламентот и Советот е борбата за 
спречување на перење пари, 
даночните измами и финансирањето 
на тероризам. 
Европратениците дебатираа за 
укинување на бариерите во 
дигиталната економија и креирање на 
нови вредности преку 
воспоставување на  Единствен 
дигитален пазар. 
Европратениците усвоија резолуција 
со која  повикаа ЕУ да преземе 
конкретни мерки за спречување на 
ширењето на бактеријата Xylella fas-
tidiosa надвор од Италија, која 
сериозно ги оштетува маслиновите 
дрвја. 
Анели Јатенмаки (АЛДЕ-Финска) 
беше избрана за нов попретседател 
на Европскиот парламент, по 
заминувањето на Оли Рен во 
парламентот на Финска. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
Пленарна седница 18-21 мај 2015, Стразбур 

«Европската унија 

треба одлучно да 

дејствува  за 

стабилизирање на 

ситуацијата во 

Македонија, која има 

јасна европска 

перспектива -  

Алојз Петерле». 

Дебата за Република Македонија 
Европратениците дебатираа за политичката криза во Република Македонија, 
со Високиот претставник на ЕУ, Федерика Могерини. Според европратеникот 
од Словенија Алојз Петерле копретседавач на Мешовитиот парламентарен 
комитет ЕУ-РМ "Европската унија треба одлучно да дејствува  за 
стабилизирање на ситуацијата во Македонија која има јасна европска 
перспектива. Етничката и религиската разновидност, пост-тоталитарната и 
поствоената сегашност на Балканот не треба да се потценува. Иницијативата 
е да се пристапи на главните политички лидери во земјата како би 
разговарале, што е добар знак за напорите како би се спречила ескалација на 
кризата. Земјата оствари примерен напредок. Европската комисија и 
Европскиот парламент препорачаа почеток на преговорите девет пати 
последователно. Во интерес на ЕУ е да се задржи европската перспектива на 
земјите од Балканот. Во случојот со Македонија, подобро билатералните 
проблеми да се решаваат во текот на пристапните преговори, бидејќи 
чекалната нема иста трансформативна моќ потребна за интеграција".  
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news
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На 14 мај годинава на претседателот на 
Европскиот парламент Мартин Шулц му 
беше доделена Меѓународната 
престижна награда "Карло Велики", за 
неговиот придонес на европската 
мисла.  
 
Неговата менторската работа на 
обединувањето на Европа, остава 
важни и долготрајни последици во 
зајакнувањето на парламентот, 
парламентаризмот и демократската 
легитимност во ЕУ. 
 
На свеченото доделување на наградата 
во германскиот град Ахен, беа присутни 
претседателите на Германија и 
Франција, краловите на Шпанија и 
Јордан, повеќе високи европски 
прeтставници и поранешни добитници 

на наградата, како и претседателот на 

Европската комисија  Жан Клод Јункер.  
 
Мартин Шулц е 57 лауреат на 
наградата "Карло Велики" која се 
доделува уште од 1950 година за 
придонес кон европското единство. 
  
Наградата се состои од чек од 5000 
евра, медаља со грбот на градот Ахен, 
слика на Карло Велики и диплома. 
Добитници на оваа награда се бројни 
шефови на држави меѓу кои и Франсоа 
Митеран, Хелмут Кол, Жан Клод 
Јункер, Бил Клинтон и др. 
 
http://www.europarl.europa.eu/ 

ДОДЕЛЕНА МЕЃУНАРОДНАТА НАГРАДА "КАРЛО ВЕЛИКИ" 

Страна 3 

9 МАЈ - ДЕН НА ЕВРОПА 

На 9 мај 2015 година, Европската 
унија и оваа година го одбележа 
Денот на Европа, што се одбележаа 
70 години од крајот на Втората 
светска војна како и 65 години од 
Шумановата декларација. 
 
Декларацијата  беше презентирана од 
францускиот министер за надворешни 
работи Роберт Шуман, на 9 мај 1950 
година. Со декларацијата беше 
предложено создавање на Европската 
заедница за јаглен и челик. 
Основаната заедница помеѓу 
Франција, Западна Германија, 
Италија, Холандија, Белгија и 
Луксембург беше прва од серијата 
наднационални европски институции 
што на крајот ќе прерасне во она што 
денес претставува Европската унија. 
 
Претседателот на Европскиот 
парламент Мартин Шулц заедно со 
Високиот претставник на Унијата за 
надворешни работи и безбедносна 
политика Федерика Могерини го 
отворија павилјонот на меѓународниот 
саем EXPO во Милано, при што беа 

одржани граѓански дијалози и 
разменети мислења со студенти и 
бројни посетители, за политиките на 
ЕУ и улогата на Европа во светот. 
 
На настаните за одбележување на 
двата јубилеи, на европско и 
национално ниво, учествуваше и 
Европската комисија, претставена од 
страна на комесарите и 
администрацијата.  

 

Комисијата ги отвори вратите за 
јавноста, на 25 штандови беа 
презентирани генералните 
директорати на Комисијата, преку 5 
приоритетни теми: работни места, 
раст и инвестиции; енергетска унија и 
животна средина; единствен 
дигитален пазар; ЕУ во светот и 
Европската година на развој, и 
Унијата за граѓаните. 

 
http://europa.eu/about-eu/basic-information/
symbols/europe-day 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_en.htm%23goto_2
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_en.htm%23goto_2
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Конзервативната партија на 
Британскиот премиер Дејвид Камерон 
на изборите што се одржаа на 7 мај 
годинава, освои убедлива победа и 
најмногу пратенички места во 
Вестминстер.  
 
На изборите за 56-тиот состав на 
Парламент на Обединетото Кралство, 
право на глас имаа околу 50 милиони 
граѓани, на 50.000 избирачки места во 
650 изборни единици на Велика 
Британија.  
 
Изборите исто така вклучуваа и 
промена на локалната власт во 279 
локални општини, освен во Лондон. 
На овие избори беа избрани и 
градоначалници на Бедфорд, 
Копленд, Лестер, Менсфилд, 
Мидлсборо и Торбеј. 
 
Според аналитичарите, изборите беа 
оценети како најнеизвесни во новата 
британска историја. Претходно  
анкетите предвидуваа сличен исход 
со резултатите од изборите во 2010 
година, односно покажаа значителна 
потценетост на партијата на 
конзервативците. Британскиот 
избирачки совет започна проверка за 
значителната разлика помеѓу 
анкетите и резултатот од изборите, 
бидејќи уште од 1992 година анкетите 
потфрлуваат со резултатите. 
 
Конзервативците предводени од 
премиерот Дејвид Камерон освоија 
330 места во Долниот дом на 
Парламентот што претставува 
мнозинство од 650 пратенички места, 
со оглед дека северно-ирските 
претставници на Шин Фејн одбиваат 
да седнат во Вестминстер. 
 
Лабуристите предводени од Ед 
Милибанд ги изгубија изборите и 
освоија 232 места. Во Шкотска која 
претставува нивна традиционална 
изборна база претрпеле најголем 
пораз. 
Шкотската национална партија 
предводена од Никола Стерџон освои 

56 места. Либерално-демократската 
партија предводена од 
вицепремиерот Ник Клег кои беа 
коалиционен партнер во владата на 
Камерон, претрпе голем пораз и 
освои само 8 места.  
 
Лидерите на двете водечки партии 
Камерон и Милибанд, во 
предизборната кампања играа на 
различни карти - Конзервативната 
партија се фокусираше на 
намалување на даноците, додека 
главен адут на Лабуристичката 
партија беше спречување на 
приватизацијата на Националната 
здравствена служба. 
 
На изборите во 2015 година се 
пријавиле вкупно 3971 кандидати за 
пратеници, при што забележан е 
рекорден број на жени кандидати 
1.020 (26,1%). 
 
Од исходот на гласањето во петтата 
најголема економија во светот би 
можело да зависи дали Британија ќе 
ја напушти Европската унија и дали 
Шкотска повторно ќе го покрене 
прашањето за независност. 
 
Британската кралица Елизабета на 
27 мај годинава во Вестминстер ја 
претстави законодавната програма 
на новата Влада која вклучува 26 
предлози на закони кои се 
однесуваат на одржување на 
референдум за членството во ЕУ до 
крајот на 2017, борбата против 
илегалната имиграција, поголеми 
овластувања на Шкотска, Велс и 
Северна Ирска, забрана за 
зголемување на стапката на ДДВ и 
данокот на доход во следните 5 
години, уште 500 бесплатни 
училишта.  
 
http://www.telegraph.co.uk/news/general-
election-2015/ 
http://www.bbc.co.uk/news/election/2015 

ИЗБОРИ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА - КОНЗЕРАТИВЦИТЕ ОСВОИЈА НАЈМНОГУ ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА ВО 
ПАРЛАМЕНТОТ  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

«Конзервативците 

предводени од 

премиерот Дејвид 

Камерон освоија 330 

места во Долниот дом 

на Парламентот што 

претставува 

мнозинство од 650 

пратенички места» 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/
http://www.bbc.co.uk/news/election/2015
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националните судови се повикувале 
на Повелбата.  
Европската комисија има за цел 
обезбедување на ефикасна заштита 
на основните права во ЕУ. Во 
октомври 2010 год. Комисијата 
донесе стратегија за ефективна 
примена на Повелбата. Меѓу 
мерките кои треба да обезбедат 
правилна примена на Повелбата е и 
одлуката на Комисијата да го објави 
годишниот извештај за примена на 
Повелбата, со цел следење на 
напредокот. 
Комисијата работи со соодветните 
органи на национално, регионално и 
локално ниво и на ниво на ЕУ со цел 
да се обезбеди поголема 
информираност на граѓаните за 
нивните основни права и за тоа каде 
треба да се обратат за помош, во 
случај на повреда на правата. 
Комисијата обезбедува практични 
информации за спроведувањето на 
правата преку европскиот портал за 
е-Правда. Комисијата ќе организира 
колоквиуми посветени на 
фундаменталните права, со цел да 
се поттикне поширока дебата во 
општеството. Првиот колоквиум ќе 
се одржи на 1-2 октомври годинава 
на тема "толеранција и почит". 
 
http://ec.europa.eu/justice/f 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ПОВЕЛБАТА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

Повелбата за фундаментални права на 
ЕУ стана законски обврзувачка со 
стапувањето во сила на Лисабонскиот 
договор, од 1 декември 2009 година. Во 
повелбата утврдени се основните 
права, како што е правото на слобода 
на изразување и заштита на личните 
податоци.  
Европската комисија на 8 мај годинава 
го објави извештајот за примена на 
Повелбата за фундаменталните права 
на ЕУ во 2014 година. За прв пат 
извештајот содржи дел за новото важно 
прашање-основните права во 
дигиталниот простор. Дигиталната 
револуција донесе големи можности за 
бизнисите, граѓаните и општеството, но 
истовремено и загриженост за 
ефикасната заштита на основните 
права во оваа област. Граѓаните имаат 
право на соодветна заштита на нивните 
основни права на интернет и надвор од 
него. Ова особено се однесува на 
заштита на личните податоци што е 
гарантирано со членот 8 од Повелбата. 
Судовите во ЕУ, во одлуките често пати 
се повикувале на Повелбата. Во 2014 
год. се повикале во 210 одлуки, што е 
значително повеќе во однос на 2013 
год. (во 114 одлуки). Ова претставува 
значаен чекор кон покохерентен систем 
за заштита на основните права со кој се 
гарантира заштита на исто ниво во сите 
земји-членки при спроведувањето на 
правото на ЕУ. Клучна улога во 
заштитата на основните права и 
владеењето на правото имаат 
националните судови. Во 2014 год. 
зголемен е бројот на случаи во кои 

Страна 5 

Европската унија планира реформа на еден сегмент 
од Европскиот суд на правдата, со што ќе се зголеми 
бројот на судии на првостепениот Општ суд, со што 
секоја земја-членка би имала ист број на судии. 
Одлуката за зголемување на бројот на судиите се 
смета за проблематична поради трошоците кои 
може да достигнат до 23 милиони евра годишно.  
Со реформата, бројот на судии во Општиот суд би 
се зголемил од 28 на 56, додека Управниот суд би 
бил укинат. Претходно Општиот суд побарал 
зголемување на бројот на судиите од 12 на 40, 
поради зголемениот обем на работа, како и  да се 
забрза постапката за случаите поднесени од страна 
на компаниите и поединци против телата на ЕУ, 
вклучително и случаи на заштита на 
конкуренцијата.Европскиот суд на правдата се 
состои од три дела - Европски суд на правдата како 
највисока судска инстанца на ЕУ, Општ суд под чија 
надлежност е заедничкото право на Унијата и 

Управниот суд за спорови на службениците и 
институциите. 
Според Financial Times, постои тенденција на 
зголемување на предметите, во 2014 година е 
зголемен на 912, додека во 2013 година изнесувал 
790, а во 2012 изнесувал 720 предмети. 
Земјите-членки ја отфрлиле можноста наместо нови 
судии да се ангажираат повеќе стручни соработници 
и покрај тоа што трошоците за нивно ангажирање би 
изнесувале 220.000 евра годишно, односно осум 
пати помали трошоци во споредба со ангажирање 
на нови судии.  Според некои проценки укинувањето 
на Управниот суд може да биде противправно, 
бидејќи во основачките договори на ЕУ е 
предвидено основање на нови судови, но не и нивно 
укинување. Се очекува правниот комитет на 
Европскиот парламент да дебатира за 
предложената реформа на Европскиот суд на 
правдата. 
https://euobserver.com/justice/128491 

РЕФОРМА НА ЕВРОПСКИОТ СУД НА ПРАВДАТА 

«Дигиталната 

револуција донесе 

големи можности за 

бизнисите, граѓаните 

и општеството, но 

истовремено и 

загриженост за 

ефикасната заштита 

на основните права во 

оваа област» 

 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2014_annual_charter_report_en.pdf
https://euobserver.com/justice/128491


Европската комисија на 6 мај годинава 
претстави детален план за создавање на 
Единствен дигитален пазар. Интернетот и 
дигиталните технологии го менуваат 
општествотото и областите на бизнисот. 
Европа мора да ја прифати дигиталната 
револуција и да ги понуди сите можности 
на граѓаните и компаниите.  
Во моментов поради ограничувањата на 
интернет, на граѓаните не им достапни 
сите стоки и услуги - само 15% купуваат 
преку интернет од друга земја-членка на 
ЕУ.  
Интернет компаниите и новоотворените 
компании не се во можност целосно да ги 
искористат можностите за развој преку 
интернет-само 7% од продажбата на 
малите и средни претпријатија се 
реализира преку границите. Компаниите и 
властите не ги користат целосна 
дигиталните алатки.  
Целта на Единствениот дигитален пазар е 
елиминирање на регулаторните бариери и 
конечно обединување на 28 национални 
пазари во единствен пазар. Целосно 
функционален Единствен дигитален пазар 
ќе допринесе за економијата со 415 
милијарди евра годишно и создавање на 
стотици илјади нови работни места.  
Донесената стратегија за Единствен 
дигитален пазар вклучува серија на 
конкретни мерки кои ќе се спроведуваат 
до крајот на следната година.  
Стратегијата се базира на три столба: 
подобар пристап на потрошувачите и 
претпријатијата кон дигиталните добра и 
услуги во Европа; обезбедување на 
еднакви услови на дигиталната мрежа и 

иновативни услуги; искористување на 
целокупниот потенцијал за раст на 
дигиталната економија. 
Дел од 16-те иницијативи кои ги предлага 
Комисијата се:  
-нови правила за олеснување на 
прекуграничната е-трговија,  
-побрза и доследна примена на 
правилата за заштита на потрошувачите 
преку преиспитување на Уредбата за 
соработка во заштитата на 
потрошувачите,  
-преиспитување на Директивата за 
сателитско емитување и кабелско 
реемитување,  
-ревизија на правилата за 
телекомуникации, преиспитување на 
рамката на аудиовизуелните медиуми,  
-сеопфатна анализа на улогата на 
интернет платформите и одредување на 
приоритети за стандарди и 
- интероперабилност во позначајните 
области на Единствениот дигитален 
пазар. 
Темата за единствениот дигитален пазар 
ќе биде на агендата на состанокот на 
Европскиот совет, на 25 -26 јуни 
годинава. 
 
http://www.euractiv.com/ 
http://www.cable-europe.eu/about-us/  
 
 
 
 
 
 
 

Страна 6 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ДИГИТАЛЕН ПАЗАР НА ЕВРОПА 

"ЛОРЕНЦО НАТАЛИ" - НАГРАДА ЗА МЕДИУМИ ЗА 2015 ГОДИНА  

Европската комисија ја доделува 
наградата "Лоренцо Натали", уште од 
1992 година. Лоренцо Натали бил 
комесар за развој и силен поддржувач 
на слободата на говорот, 
демократијата, човековите права и 
развојот.  
Мото на наградата во областа на 
медиумите за 2015 година е 
"Денешните приказни може да го 
променат нашето утре".  
Натпреварот се совпаѓа со 
одбележувањето на Европската година 
на развој 2015 година и беше објавен 
еден ден по Светскиот ден на 
слободата на печатот.  
Европската унија е цврсто посветена 
на слободата на медиумите и ја 
признава значајната улога на 
новинарите кои со своето известување 
придонесуваат за промените. 
Наградата се однесува за 
исклучителни достигнувања на 

новинарите кои известуваат за 
прашања во оласта на развојот, 
особено за искоренување на 
сиромаштијата.  
За прв пат во посебна категорија на 
конкурсот може да се пријават и 
новинари-аматери, како и блогерите, 
имајќи го во предвид практикувањето 
на аматерско новинарство кое 
претставува начин на кој граѓаните го 
обликуваат јавното мислење и 
влијаат врз политичките настани. 
Професионалните новинари и 
новинарите-аматери може да 
аплицираат до 31 август  годинава. 
Прогласувањето на победниците и 
доделувањето на наградите ќе се 
одржи во декември годинава, во 

Брисел. 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en 

http://www.euractiv.com/video/principles-successful-digital-single-market-europe-314322
http://www.cable-europe.eu/about-us/
http://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
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Европската унија и Швајцарија на 27 
мај годинава потпишаа договор за 
автоматска размена на податоци за 
финансиските сметки на граѓаните од 
2018 година.  
Според Европската комисија, ова 
претставува историски договор со кој 
ќе се спречи избегнувањето на 
данокот преку криење на непријавен 
приход во Швајцарија.  
Земјата ќе има голема обврска да 
понуди добро решение за т.н. 
"заборавени" клиенти кои досега ги 
држеа непријавените пари во 
швајцарските банки, како износите не 
би биле повлечени до почетокот на 
примената на договорот. 
Автоматската размена на податоци се 
смета за најефикасно оружје против 
затајувањето на данокот, бидејќи на 
даночните власти им обезбедува 
клучни информации за приходите на 
жителите во странство. 
Се очекува вакви договори до крајот 
на годината да се потпишат и со 
Андора, Лихтенштајн, Монако и Сан 
Марино. 

Надлежниот орган зa надзор над 
швајцарските банки - FINMA, им 
наложил на банките во Женева да 
достават листа на сметките на 
странските клиенти.  
Од почетокот на 2017 година ќе се 
собираат сите банкарски информации 
на европските клиенти во швајцарските 
банки, додека од 2018 година 
Швајцарија истите ќе ги доставува до 
одговорните даночни служби.  
Започната е работата на измени на 
законодавството со цел да се изврши 
прилагодување во следните 16 месеци. 
Во февруари годинава потпишан е 
договор со Италија, за легализација на 
парите од "заборавените" клиенти со 
цел да се воспостави систем за да се 
спречи одливот на капиталот.  
Во тек е дијалог со Франција, преговори 
со Грција, како и програма за 
легализација со САД. 
 
http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/

eu 

На 14 април годинава беа објавени добитниците на престижната 
наградата на ЕУ за заштита на културното наследство - Европа 
Ностра 2015. Победниците, вкупно 28 се селектирани од 263 
апликации поднесени од организации и поединци од 29 земји.  
 
Наградите се доделуваат за достигнувања во 4 категории: 
конзервација, истражување и дигитализација, посветеност на 
службата на културното наследството, образование, обука и 
подигање на свеста. 
 
Церемонијата за доделување на наградите ќе се одржи на 11 јуни во 
Осло. На свеченоста, седум од избраните десет победници ќе бидат 
именувани како гранпри лауреати, кои ќе добијат по 10.000 евра. Еден 
од победниците ќе добие награда за јавен избор, преку онлајн анкета 
спроведена од страна на Европа Ностра. 
 
Културното наследство носи безброј културни, економски, еколошки и 
социјални придобивки, гради мостови помеѓу минатото и сегашноста.  
 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/   
 

ДОГОВОР МЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ШВАЈЦАРИЈА - КРАЈ НА ТАЈНИТЕ БАНКАРСКИ СМЕТКИ 

Страна 7 

ЕВРОПСКА НАГРАДА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - ЕВРОПА НОСТРА 2015  

http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/eu-swiss-accord-end-banking-secrecy-curb-tax-evasion-314905
http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/eu-swiss-accord-end-banking-secrecy-curb-tax-evasion-314905
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/0414-eu-heritage-winners_en.htm


Страна 8 

СЕДНИЦА НА ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПСКАТА ИНИЦИЈАТИВА 

 
 

"...Македонија во изминатиов период, како членка на ЦЕИ, има 
дадено голем придонес во развојот на регионалната соработка и 
тоа на сите нивоа и на сите полиња. Резултатите се видливи. 
.....Претседавањето ќе биде искористено за отворање на 
можности структурните фондови да бидат користени од сите 
најзаинтересирани земји, а прашањето ќе биде покренато и во 
контакт со други регионални структури. Во тие рамки, особено 
значење за време на македонското претседавање, ќе му биде 
дадено на инфраструктурното поврзување (транспортно, 
енергетско и друго), афирмирајќи ја Македонија како крстопат на 
двата најважни коридори во регионот....." 
Дел од обраќањето на претседателот на Собранието на 
Република Македонија Трајко Вељаноски, на парламентарниот 
комитет на ПД на ЦЕИ 

Во рамките на македонското 
претседавање со Централноевропската 
иницијатива (ЦЕИ) на 20 мај 2015 година 
во Собранието на Република Македонија 
се одржа седница на Парламентарниот 
комитет на ПД на ЦЕИ на тема: 
„Значењето на макро-регионалните 
стратегии на ЕУ како можност за 
прекугранична соработка меѓу земјите-
членки на ЦЕИ: Улогата на 

парламентите“.  
Домаќин на активноста беше 
Делегацијата на Собранието на 
Република Македонија во ПД на ЦЕИ, чиј 
шеф е пратеникот Александар 
Николоски, и членови пратениците Емил 
Димитриев и Мирван Џемаили, а 
заменици-членови се пратениците Сашо 
Василевски, Лилјана Затуроска и 
Газменд Алији. 
На седницата учествуваа делегации од 
парламентите на Австрија, Италија, 
Полска, Чешката Република, Унгарија, 
Србија и Украина. 
На седницата воведни обраќања имаа 
Александар Николоски, шеф на 
Делегацијата на Собранието во ПД на 
ЦЕИ, Трајко Вељаноски претседател на 
Собранието на Република Македонија, 
Владимир Пешевски потпретседател на 
Владата на Република Македонија 
задолжен за економски прашања и Ерик 
Церновиц заменик-генерален секретар 
на ЦЕИ. На седницата свои обраќања 
имаа Драгана Кипријановска, заменик-

министер за надворешни работи и  
Антонијо Милошоски 
потпретседател на Собранието на 
Република Македонија и 
претседател на Комисијата за 
надворешна политика. 
Потпретседателот Милошоски, 
меѓу другото, посочи дека 
Република Македонија ги 
исполнува критериумите и треба 
што поскоро да се приклучи кон 
Јонско-јадранската стратегија, со 
што ќе го даде својот придонес и 
ќе стане конструктивен партнер во 
регионот. Исто така, тој 
потенцираше дека ЦЕИ ќе го 
постигне максимумот кога 
нејзините членки, меѓу кои и 
Македонија, ќе станат дел од 
Европската унија. 
На седницата беше усвоена 
финална декларација. 
ЦЕИ е најстара регионална 
организација, формирана во 1989 
година, во која членуваат 18 земји. 
За Република Македонија, која е 
полноправна членка од 1993 
година и фигурира под уставното 
име, ова е второ претседателство 
во период од 13 години.  
http://www.sobranie.mk/ 
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Копретседавачите на Мешовитиот 
Парламентарен Комитет РМ-ЕУ, 
Кенан Хасипи и Алојз Петерле, на 29 
мај годинава остварија средба во 
Собранието на Република 
Македонија.  
На тет-а тет средбата соговорниците 
разменија мислења за актуелната 
политичка ситуација во државата, 
како и за активностите на 
Мешовитиот Парламентарен Комитет 
РМ-ЕУ во претстојниот период. 
Во рамки на посетата 
копретседавачот Петерле оствари 
средба и со членовите на 
Мешовитиот Парламентарен Комитет 
РМ-ЕУ: г-ѓа Силвана Бонева, г. 
Владимир Ѓорчев, г. Антонијо 
Милошоски, г-ѓа Даниела Рангелова, 
г-ѓа Нора Алити како и г. Орхан 
Ибраими. Во воведно обраќање 
копретседавачот Хасипи во свое име 
и во име на членовите му посака 
добредојде на г. Петерле, како и 
благодарност за покажаниот интерес 
и подршката за разрешување на 
политичката криза во Македонија.  
Копретседавачот Петерле изрази 
задоволство од средбата, воедно 

посочи дека нивна желба и цел е 
политички развој кој би ја 
стабилизирал Македонија, целосна и 
нормална работа на Собрaнието како 
и подршка за европската перспектива 
на Македонија. 
Пратениците разменија мислења и 
ставови за отсутвото на опозицијата 
во парламентот, неодамнешните 
случувања во Куманово, спорот со 
името како и улогата на пратениците 
во развој на политичкиот процес. 
Господин Петерле изрази надеж дека 
покажаната политичка волја на сите 
субјекти за враќање на политичкиот 
дијалог во Македонија со европското 
посредништво ќе донесе резултати.  
Делегацијата посака што е можно 
побрзо да профункционира 
Мешовитиот Парламентарен Комитет 
во полн состав во процесот на 
пристапување на Македонија во ЕУ.  
 
http://www.sobranie.mk 
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ДЕН НА КЛИМАТСКО ФИНАНСИРАЊЕ  - 2015 

                              
   ЕУ КАЛЕНДАР/ јуни 2015 

 
1.Европска зелена недела 2015 - 
Годишна европска конференција 
посветена на европските политики 
за животна средина,  3-5 јуни  2015, 
Брисел; 
2.Пленарна седница на Европскиот 
парламент, 8-11 јуни 2015, 
Стразбур; 
3.Европска енергетска недела 2015, 
15-18 јуни 2015, Брисел; 
4. Состанок на Советот за 
надворешни работи на ЕУ, 22 јуни 
2015, Брисел, 
5.Состанок на Европскиот совет, 
25-26 јуни 2015, Брисел. 
 

Се поголем број на приватни финансиски 
оператори од светот се вклучуваат во 
насочувањето на капиталот кон ниско-
јаглероден и флексибилен раст.  
На Денот на климатското финансирање - 22 
мај, во седиштето на УНЕСКО во Париз се 
одржа состанок на кој беа презентирани 
решенија, нови концепти и политики како и 

поддршка на потребните промени во економијата преку 
спроведување на одговорни инвестициски пристапи. На состанокот 
учествуваа главните финансиски актери - инвеститори, банки и 
осигурителни компании - заедно со креаторите на политиката и 
засегнатите страни. Состанокот даде важен придонес во 
преговорите за новиот климатски договор кој се очекува да се 
постигне на крајот од годината. 
Инвеститорите го менуваат составот на нивните портфолија, 
банките, осигурителните компании и пошироката финансиската 
индустрија дизајнираат нови алатки. Националните влади имаат 
воведено нови политички и регулаторни рамки. Потребен е 
значителен износ на капитал за финансирање на нискојаглероден 
климатско- економски и општествен модел во светот.  
 

http://www.climatefinanceday.com/ 

http://www.sobranie.mk
http://www.climatefinanceday.com/
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Во Собранието на Република Македонија во 
периодот јануари 2011-јуни 2012 година беше 
спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 
Парламентот", чија општа цел беше зајакнување 
на институционалниот капацитет на 
Собранието и со тоа подобрување на неговата 
транспарентност и одговорност пред 
граѓаните.  

Во рамките на ИПА проектот, беше обезбедена 
финансиска и стручна помош за воспоставување 
на ЕУ центар во Собранието.  

Целта на формирањето на ЕУ центарот е на 
пратениците во Собранието на Република 
Македонија и на Службата на Собранието да им 
се обезбеди подобар пристап до информации 
поврзани со ЕУ прашања.  

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 
 


