
Големото Војводство Луксембург од 1 
јули го започна претседателството со 
Советот на ЕУ во втората половина од 
2015 година (јули-декември). 
Луксембург по дванаесетти пат 
преседава со ЕУ, но за првпат по 
стапување во сила на Лисабонскиот 
договор, кој утврди нови надлежности 
за Унијата и воспостави една нова 
институционална рамнотежа. 
Луксембуршкото претседателство 
утврди отворен пристап за 
сослушување на граѓаните, за 
поддршка на бизнисот и соработката 
со партнерите и институциите, со 
единствена цел да дејствува во 
интерес на Европа. 
Програмата на Претседателството на 
Луксембург е поставена во контекст на 
спроведувањето на Стратешкиот план 
на Унијата во време на промени,  
усвоен од Европскиот совет на 26 и 27 
јуни 2014 година, во кој се поставени 
клучните приоритети за Европската 
унија во текот на следните пет години.  
Програмата на Претседателството на 
Луксембург ги зема во предвид 
политичките ориентации на 
претседателот на Комисијата Жан 
Клог Јункер, на годишната програма за 
работа на Комисијата и на работата на 
"Триото" - Италија, Летонија и 
Луксембург. 
Приоритетите на претседателството 
на Луксембург за втората половина од 
2015 година се базирани на седум 
столба: 
1.Стимулирање на инвестиции за 
зголемување на растот и 
вработувањето; 
2.Продлабочување на социјалната 
димензија на ЕУ; 
3.Управување со миграцијата, со 
комбинирање на слободата, 
правдата и безбедноста; 
4.Ревитализирање на Единствениот 
пазар, со фокусирање на неговата 
дигитална димензија; 
5.Поставување на европската 

конкурентност во глобална и 
транспарентна рамка; 
6.Промовирање на одржлив развој, 
7.Зајакнување на присуството на 
ЕУ на глобалната сцена. 
Работата на Луксембуршкото 
претседателство со Советот на ЕУ 
ќе се гради врз Инвестицискиот 
план за Европа на претседателот 
на Европската комисија Жан Клод 
Јункер, кој има за цел да се 
инвестираат во реалната 
економија до 315 милијарди евра.  
Претседателството ќе ги поддржи 
иницијативите на Комисијата, за 
зајакнување на регулаторната 
предвидливост и отстранување на 
ограничувањата за инвестициите.  
Претседателство ќе промовира 
иницијативи за одржлив развој врз 
основа на истражување и 
иновации со кои ќе се подобри 
конкурентноста и ќе се зголеми 
стапката на вработеност.  
Претседателството ќе продолжи со 
напорите за спроведување на 
вистинска Европска индустриска 
политика, преку системско 
зајакнување на конкурентноста во 
сите области на дејствување на 
ЕУ. За да се имплементираат 
европските политики, особено за 
раст и вработување, ЕУ мора да ги 
обезбеди потребните финансиски 
средства. Претседателството ќе 
биде одговорно да ги одржи 
преговорите за годишниот буџет во 
рамките на Советот и со 
Европскиот парламент, за да се 
постигне договор за Буџетот на ЕУ 
за 2016 година. 
Луксембуршкото претседателство 
ќе даде целосна поддршка на 
напорите на Комисијата за 
вклучување на социјалните 
партнери за да се обезбеди 
подобро економско и социјално 
управување на ниво на ЕУ. 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Претседателството ќе се фокусира на 
социјалните инвестиции и 
инвестициите во човечкиот капитал, 
посебно внимание ќе се посвети на 
дигиталната технологија и 
дигиталните вештини. 
Претседателството ќе ја промовира 
родовата еднаквост на сите нивоа, 
посебно внимание ќе се посвети на 
зголемување на стапката на 
вработеност на жените и на 
рамноправната застапеност во 
политичките и економските процеси 
на донесување на одлуки. 
Претседателство ќе даде приоритет 
на активностите кои ќе се 
реализираат на територијата на ЕУ 
како и на оние во партнерство со 
трети земји, за да се заштитат 
животите и да се имплементира 
ефикасна имиграциона политика. 
Советот ќе превземе итни мерки за 
справување со кризата во 
Медитеранот и ќе даде преглед на 
иницијативи кои ќе треба да се 
превземат во следните години заради 
подобро управување со миграцијата 
од сите аспекти. 
Реформата на Судот на правдата на 
ЕУ (зголемувањето на бројот на 
судиите во Општиот суд на ЕУ) ќе 
биде еден од приоритетите на 
претседателството.  
Луксембуршкото претседателство 
активно ќе работи за да се осигури 
дека ЕУ усвојува кохерентен глобален 
пристап во борбата против 
тероризмот. Имплементацијата на 
обновената ЕУ стратегија за 
внатрешна безбедност (2015-2020) е 
главен приоритет на 
Претседателството.  
Луксембург во рамки на 
претседателството, фокусот ќе го 
насочи на дигитализација на 
Единствениот пазар.  Приоритет ќе 
биде и Стратегијата за Единствениот 
пазар за стоки и услуги, ќе се 
промовираат иницијативи во различни 
области: граѓански слободи, 
телекомуникации, прекугранична 
електронска трговија, е-Влада, 
истражување и иновации, енергија, 
образование, индустриска политика и 
др. 
Претседателството ќе се фокусира на 
иновации, истражувања и нови 
технологии во областа на 

енергетиката, главно обновливите 
извори на енергија, енергетската 
ефикасност и интегрирано 
управување со ресурсите.  
 
Претседателството ќе обрне 
посебно внимание на политиката на 
проширување. Врз основа на 
пакетот за проширување од 2015 
година, за кој Комисијата постави 
нова методологија, 
Луксембуршкото претседателство 
ќе работи на остварување на 
консензуално усвојување на 
годишните заклучоци за 
проширувањето, во декември. 
 
Луксембург во рамки на 
претседателството ќе вложи 
максимални напори за забрзување на 
транзицијата кон зелена економија со 
ниски емисии на стакленички гасови, 
ќе поттикнува иновативнa, 
циркуларна, конкурентна енергетски 
ефикасна економија во интерес на 
биолошкиот диверзитет и природните 
ресурси, минимизирање на отпадот и 
ефективно рециклирање. 
Врз основа на мандатот доделен од 
Европскиот совет од јуни годинава, 
Високиот претставник на ЕУ за 
надворешни работи и безбедносна 
политика, заедно со институциите и 
земјите-членки ќе треба да подготви 
нова стратегија за надворешна 
политика, која ќе ги земе во предвид 
промените на глобалната 

меѓународна сцена. 
 
http://www.eu2015lu.eu/en 

« Претседателството 
ќе обрне посебно 
внимание на 
политиката на 
проширување. Врз 
основа на пакетот за 
проширување од 2015 
година, за кој 
Комисијата постави 
нова методологија, 
Луксембуршкото 
претседателство ќе 
работи на 
остварување на 
консензуално 
усвојување на 
годишните заклучоци 
за проширувањето, во 
декември. » 

http://www.eu2015lu.eu/en


Број 13/2015 

На Европскиот самит кој се одржа на 12 
јули годинава, по седумнаесет часа 
преговори министрите за финансии на 
Еврогрупата постигнаа согласност за 
започнување преговори за програмата 
за поддршка на Грција, во рамките на 
Европскиот механизам за стабилност. 
Програмата содржи строги услови и 
вклучува пакет за помош од 35 
милијарди евра наменети за раст и 
вработување. На евросамитот беше 
поздравена заложбата на грчките 
власти за спроведување на првиот сет 
на мерки.  
Мерките од  договорот се поделени на 
два периоди по редослед на 
извршување. Во периодот до 15 јули  
исполнување на следниве мерки: 
- рационализација на системот на ДДВ и 
проширување на даночната основа за 
зголемување на приходите; 
- напредни мерки за подобрување на 
долгорочната одржливост на пензискиот 
систем како дел од сеопфатната 
програма за пензиските реформи; 
- заштита на целосна правна 
независност на грчкото тело за 
статистика и 
- целосна имплементација на 
релевантните одредби на Договорот за 
стабилност, координација и управување 
во економската и монетарна унија - 
оперативен фискален совет. 
 
 

Во периодот до 22 јули беше 
договорено исполнување на мерките за 
донесување на Закон за парнична 
постапка и транспонирање на 
Директивата за обнова на банките со 
поддршка од Европската комисија. 
Грчките власти ја потврдија 
посветеноста да ги почитуваат 
финансиските обврски кон сите 
доверители целосно и навремено. 
Доколку се исполнети сите потребни 
услови содржани во програмата, 
Еврогрупата и Одборот на гувернери 
на Европскиот механизам за 
стабилност, може во согласност со 
членот 13.2 од Договорот, да дадат 
мандат на институциите за преговори 
за нова програма. 
За поддршка на растот и создавањето 
работни места во Грција во следните 3-
5 години, Комисијата ќе работи заедно 
со грчките власти во мобилизирање на 
35 милијарди евра (под различни 
програми на ЕУ) за финансирање на 
инвестирањето и економската 
активност, вклучително малите и 
средни претпријатија. Како 
исклучителна мерка Комисијата 
предложи зголемување на износот за 
предфинансирање од 1 милијарда 
евра. Инвестицискиот план за Европа, 
исто така ќе обезбеди можност за 
финансирање на Грција. 
http://www.consilium.europa.eu/en/press 
http://money.cnn.com/2015/07/13/news 

ПОСТИГНАТ ДОГОВОР ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА НА ГРЦИЈА 

Страна 3 

ЕВРОПСКАТА ПОМОШ ГИ ОТВОРИ ГРЧКИТЕ БАНКИ 

По усвојувањето на строгите мерки за штедење 
на 16 јули годинава во Парламентот на Грција, 
имаше три добри вести за земјата: зголемување 
на итната помош за ликвидност на банките, итен 
заем од ЕУ за преодно финансирање до 
стапувањето во сила на нов пакет на помош како 
и одлука на еврозоната за почеток на преговори 
за тој вид на помош.  
 
Прашањето за реструктуирањето или отпис на 
долгот на Грција и понатаму е отворено, со 
оглед дека нема сигнали дека Берлин ќе 
попушти и ќе даде согласност за тоа. Долниот 
дом на Парламентот на Германија - Бундестаг, 
даде поддршка на отворање на преговори со 

Грција, за новиот пакет на помош. Меѓутоа останува 
прашањето за отпишување на долгот кој достигна 180% 
од БДП, прашање кое сеуште е доста чувствително за 
Германија. 
 
По гласањето на мерките за штедење во Грчкиот 
Парламент, Европската централна банка одлучи да 
одобри 900 милиони евра неделно за итно финансирање 
на ликвидноста на грчките банки. На 20 јули беа 
повторно отворени грчките банки, но и понатаму 
граѓаните можат да подигаат 60 евра дневно или 420 
евра неделно. Цените на голем број на производи и 
услуги се зголемија како резултат на повисокиот ДДВ, од 
13% на 23%. 
http://money.cnn.com/2015/07/13/news 

« За поддршка на 

растот и 

создавањето 

работни места во 

Грција во следните 3-

5 години, Комисијата 

ќе работи заедно со 

грчките власти во 

мобилизирање на 35 

милијарди евра под 

различни програми на 

ЕУ за финансирање на 

инвестирањето и 

економската 

активност, 

вклучително малите 

и средни 

претпријатија» 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
http://money.cnn.com/2015/07/13/news/economy/greece-deal-full-text/
http://money.cnn.com/2015/07/13/news/economy/greece-deal-full-text/


Страна 4 

Пратениците во Европскиот 
парламент одржаа дебата со грчкиот 
премиер Алексис Ципрас, 
претседателот на Европскиот совет, 
Доналд Туск и претседателот на 
Комисијата, Жан-Клод Јункер за 
изнаоѓање на договор меѓу Грција и 
меѓународните кредитори. 
 
Европратениците го одобрија ставот 
на Парламентот, за преговорите за 
трговскиот договор помеѓу ЕУ и САД, 
инсистирајќи на новиот систем на 
решавање на спорови помеѓу 
инвеститорите и државите што треба 
да биде извршен од страна на јавно 
назначените судии, наместо приватна 
арбитража. 
 
Европратениците  постигнаа 
согласност за Реформата на шемата 
за тргување со емисии на CO2 (ETS). 
која има за цел да се намали вишокот 
на јаглеродни кредити достапни за 
тргување со цел поддршка на 
емисионите права. Шемата ќе биде 
оперативна во 2019 година, две 
години порано од предвиденото. 
 
Во резолуцијата за авторски права, 
европратениците повикаа да се 
изнајде начин за подобрување на 
пристапот до интернет содржините 
преку границите и инсистираа на 
заштита на интересите на 
добавувачите на услуги и 
потрошувачите. Големите фирми и 
компании треба да обезбедат 
информации за профитот, платените 
даноци и добиените јавни субвенции. 
 
На патниците кои преминуваат преку 
границите и користат повеќе од еден 

начин на транспорт треба да им се 
овозможи да го резервираат своето 
патување со еден билет. 
 
Европратениците гласаа за 
резолуции во врска со предизвиците 
во секторот за млечни производи, 
овошје и зеленчук. Парламентот 
повика на поголема акција од страна 
на ЕУ за помош на земјоделците во 
справување со нарушувањата на 
пазарот и надворешните шокови, како 
руската забрана за увоз. 
 
Настанот во Сребреница од 11 јули 
1995 година беше осуден од страна 
на европратениците, во дебатата се 
истакна дека „такви злосторства не 
смеат да се повторат никогаш“. 
Советот за безбедност на ОН не ја 
усвои резолуција за настанот во 
Сребреница. Европскиот парламент 
повика на забрзување на постапките 
на обвинителството за воени 
злосторства на меѓународно и 
национално ниво. 
 
Европратениците изгласаа 
резолуција во која се наведува дека 
зголемувањето на продуктивноста на 
ресурсите за 30% до 2030 година 
може да го зголеми БДП за речиси 
1% и да создаде дополнителни 2 
милиони одржливи работни места.  
 
За да се постигне растот потребни се 
обврзувачки цели за намалување на 
отпадот, подобрени правила за 
екодизајн и мерки со кои ќе се 
раздвои растот од употребата на 
ресурси. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/ 
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повикот на ЕУ за темелна и независна истрага за сите 
наводи, вклучувајќи ги и оние на потенцијалните 
престапи обелоденети во објавените снимки од 
прислушуваните разговори, со целосна почит на 
процедуралните правила, начелата на независност на 
обвинителството и судството и презумпцијата на 
невиност. 
Советот за СА потсети дека регионалната соработка и 
добрососедските односи остануваат суштински. 
Советот го поздрави континуираното активно учество 
на земјата во регионалната соработка, како и 
претседавањето со Централно европската иницијатива. 
Советот за СА исто така го зеде предвид миграцискиот 
притисок со кои се соочува земјата и целиот регион, 
напорите кои биле преземени до сега, како и 
планираната конференција на високо ниво која треба 
да се одржи во месеците кои престојат, како што е 
наведено во заклучоците на Европскиот совет од 25-26 
јуни годинава. 
Во врска со економскиот развој, Советот за СА 
забележа дека економијата на земјата продолжи да 
расте минатата година, дека се одржува макро-
финансиска стабилност, како и дека инфлациското 
опкружување останува добро. Ја поздрави изготвената 
Програма за економски реформи за периодот од 2015-
2017 година и ја повика Владата да спроведе 
активности врз основа на препораките во рамките на 
Економскиот и финансиски дијалог, одржан во мај 2015 
година. Ја зеде предвид и ја охрабри тековната работа 
во однос на управувањето со јавните финансии. 
Советот за СА го поздрави напредокот во однос на 
програмирањето на идната помош од ЕУ, како и 
напорите за надминување на недостатоците во 
апсорпција на фондовите на ЕУ и за подобрување на 
капацитетите на институциите задолжени за 
спроведување на истите. Советот за СА исто така го 
зеде предвид добриот напредок постигнат во разни 
области опфатени со ССА. Го поздрави и високото ниво 
на трговска интеграција и пристапувањето на земјата 
кон Конвенцијата на ЕУ за заедничката транзитна 
постапка. Советот за СА потсети на предлогот од 
Комисијата од октомври 2009 година за преминување 
во втората фаза на ССА. Потврди дека одлуката за 
предлогот останува во Советот на ЕУ. 

 
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=694 

СОСТАНОК НА СОВЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

На 20 јули 2015 година во Брисел, Советот за 
стабилизација и асоцијација меѓу Република 
Македонија и ЕУ го одржа 12-от состанок. Од 
страна на Република Македонија претседаваше 
министерот за надворешни работи Никола 
Попоски и од страна на ЕУ копретседаваше 
Мирослав Лајчак, Заменик премиер и министер 
за надворешни и европски работи на Република 
Словачка, во име на Високиот претставник 
Федерика Могерини. Комесарот Јоханес Хан ја 
преставуваше Европската комисија. На 
состанокот учествуваше и Фатмир Бесими, 
Заменик претседател на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања. 
Советот за стабилизација и асоцијација го зеде 
предвид настојувањето на земјата за 
започнување на преговори за пристапување, 
земајќи ги предвид во овој контекст препораките 
на Европската комисија. Исто така, ги зеде 
предвид заклучоците на Советот од 16 декември 
2014 година, од 21 април 2015 година и од 23 
јуни 2015 година. 
Советот за СА ги разгледа клучните настани од 
претходниот период кои се однесуваат на 
исполнувањето на политичките критериуми. 
Советот дискутираше за продолжената 
политичка криза во земјата, како и за сериозните 
и системски прашања поврзани со владеењето 
на правото, а во врска со следењето на 
комуникациите. Го поздрави договорот кој 
лидерите на четирите главни политички партии 
го постигнаа на 15 јули, со посредство на ЕУ, за 
да се стави крај на политичката криза и повика 
договорот да биде брзо спроведен во добра 
волја, вклучувајќи ги и итните реформски 
приоритети за системските прашања од 
владеењето на правото за кои сите страни се 
обврзаа. 
Советот за СА го зеде предвид фактот дека 
Владата подготвила нацрт Акциски план за 
реализација на итните реформски приоритети во 
областите на владеењето на правото и 
судството, јавната администрација, медиумите, 
реформа на изборното законодавство, меѓу-
етничките односи и економското управување, 
како и за спроведување на препораките на 
Комисијата за испитување на настаните од 24 
декември, земајќи исто така превид дека 
Владата веќе спроведува некои од тие 
активности, имено активностите во однос на 
владините јавни информативни кампањи, 
законот за лустрација и статистичките податоци 
за јавната администрација. На состанок на 
Пристапниот дијалог на високо ниво кој ќе се 
одржи во септември, ќе ги вклучи и опозицијата и 
граѓанскиот сектор, ќе се разгледа постигнатиот 
напредок. Советот за СА го зема предвид 
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Од 1 јули годинава Република Македонија 
пристапи кон Конвенцијата за заеднички транзит 
на ЕУ. Со пристапувањето кон Конвенцијата за 
заеднички транзит и Конвенцијата за 
поедноставување на формалностите при тргување 
со стока, Република Македонија ќе стане дел од 
заедничкиот систем на ЕУ кој  ги опфаќа сите 
земјичленки на ЕУ, четири членки на ЕФТА и 
Турција. Со сите тие земји од први јули годинава 
започна да се спроведува единствена транзитна 
постапка со единствена транзитна декларација. 
Од аспект на евроинтеграциите, влезот во 
заедничкиот транзитен систем ќе биде клучен адут 
во претпристапните стратегии бидејќи Република 
Македонија ќе биде дел од царинскиот систем на 
ЕУ пред да стане нејзина полноправна членка. Од 
економски аспект значи олеснување на трговијата 
и со ЕУ, ЕФТА и Турција; паневропските коридори 
8 и 10 ќе добијат дополнителна важност на 
поширок меѓународен план; Република Македонија 
дополнително ќе го унапреди својот рејтинг во 
извештаите на повеќе релевантни меѓународни 
организации. 
Со пристапувањето на Република Македонија кон 
Конвенциите за заедничката транзитна постапка и 
за поедноставување на формалностите при 
трговија со стока се обезбедува единствено 

движење на стоката во рамките на земјите членки - 
од една влезна точка до местото на завршување на 
транзитната постапка, без разлика на тоа низ колку 
држави и гранични премини стоката треба да 
транзитира. Електронската транзитна декларација со 
која е започната транзитна постапка во која било 
земја членка на Конвенцијата за заедничка транзитна 
постапка е прифатлива за сите земји членки на 
Конвенцијата. Транзитните постапки кои започнуваат 
во царинска испостава во државата, можат да 
завршат, на пр. во царинска испостава во Германија и 
обратно. 
На 18 мај годинава Република Македонија ја доби 
поканата за пристапување од Советот на Европската 
комисија, како резултат на повеќегодишна работа на 
Царинската управа.  
Новиот компјутеризиран транзитен систем ги 
исполнува барањата за интерконективност и 
интероперабилност со транзитните системи на ЕУ, и 
истиот беше услов за пристапување кон Конвенциите. 
Овој систем беше развиен со ЕУ финансиска 
подршка преку програмата ИПА 2008 во износ од 3 
милиони евра како и 0,5 милион евра учество на 
Владата. 

 
http://www.customs.gov.mk/  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/ 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ДЕЛ ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ НА ЕУ 

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗЛЕЗ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА  

Бирото на Мешовитиот парламентарен 
комитет - Република Македонија и 
Европската унија, од страна на 
Европскиот парламент, во состав: г. 
Алојз Петерле, копретседавач; г. Сергеј 
Станишев и г. Ангел Џамбаски, заменик-
копретседавачи, оствари средби со  г. 
Кенан Хасипи, копретседавач на МПК - 
РМ и ЕУ и г. Артан Груби, заменик-
копретседавач, како и со останатите 
членови на Комитетот. 
Во фокусот на средбата со г. Кенан 
Хасипи и со г. Артан Груби беше 
неодамна постигнатиот договор меѓу 
четирите најголеми политички партии во 
Македонија за излез од политичката 
криза, со посредство на еврокомесарот 
Јоханес Хан, ЕУ и САД.  
Господин Петерле истакна дека Бирото 
треба да направи добра подготовка за 
динамичната есен, кога ќе се одржи 13. 
состанок на МПК. Претстојните месеци 
ги оцени како многу важни, не само 
внатре во земјата, туку и во односите со 
ЕУ, и во тој контекст, Македонија треба 
да покаже дека умее да го стави на прво 
место националниот интерес. 
 

Заменик-копретседавачот Сергеј 
Станишев истакна дека е потребна 
поддршка од Европскиот парламент 
и да се даде јасен сигнал до 
Европскиот совет дека работите се 
менуваат. Како клучни ги оцени 
стабилноста на државата, 
спроведувањето на реформите, 
развојот на економијата и 
признавање на изборите во април 
од страна на сите фактори. 
Освен за политичката состојба, 
беше разгледано и прашањето за 
економијата и поздравен растот на 
БДП, кој во минатата година беше 
3,8%, што е втор најдобар резултат 
за раст на БДП во ЕУ, а во првото 
тримесечје од 2015 година тој раст 
изнесува 3,2%. 
Присутните се согласија дека 
потпишувањето на Договорот е 
голем чекор за Македонија, но и 
дека претстои интензивен период кој 
бара многу труд и волја за 
надминување на политичката криза. 
www.sobranie.mk 

http://www.customs.gov.mk/ShowNews.aspx?ItemID=3334&mid=1099&tabId=1&tabindex=0
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/common_community/index_en.htm
http://www.sobranie.mk/2014-002cea30-a5b8-435e-ad55-147ff64cbfa2-ns_article-neophodno-e-realiziranje-na-dogovorot-za-izlez-od-politickata-kriza.nspx
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На 10 јули годинава земјите-членки на 
ЕУ ја одобрија листата на проекти што 
ќе се финансира во рамките на 
Инструментот за поврзување на Европа 
(Connecting Europe Facility - CEF). 
Заедно со инвестицискиот план од 315 
милијарди евра презентиран од 
Комисијата во ноември 2014 година, 
Инструментот за поврзување на Европа 
ќе го испорача еден од главните 
приоритети на Комисијата -  
премостување на инвестицискиот јаз во 
Европа. 
Во областа на транспортот, избрани се  
276 проекти кои се очекува да 
придонесат за создавање на нови 
работни места и зголемување на растот 
и конкурентноста во Европа.  
На повикот за доставување предлози 
пристигнале над 700 проекти во вкупна 
вредност повеќе од 36 милијарди евра. 
Со 13,1 милијарди евра кои се на  
располагање, приоритетни проекти за 
Комисијата се оние со највисока 
европска додадена вредност. Во текот 
на процесот на селекција, проектите се 
оценувале според претходно 
дефинирани критериуми: релевантност, 
зрелост, влијание и квалитет. 
Во согласност со посветеноста за 
транспарентност, Комисијата заедно со 
Извршната агенција за иновации и 
мрежи (INEA) на 10 јули годинава објави 
брошура со информации за 
Инструментот за поврзување на Европа 
како и за проектите кои се проценуваат. 
До крајот на јули годинава, Комисијата 

официјално ќе ја прифати одлуката за 
финансирање. Поединечните договори 
за грантови се подготвени од страна на 
INEA и потпишани со корисниците на 
проектот. Средствата ќе почнат да се 
исплаќаат од последниот квартал на 
2015 година. 
Комисијата и Извршната агенција за 
иновации и мрежи ќе го следат 
спроведувањето на проектите. 
Во рамките на Инструментот за 
поврзување на Европа (2014-2020) од 
буџетот на ЕУ ќе бидат достапни околу 
24 милијарди евра за кофинансирање 
на проектите за Транс-европските 
транспортни мрежи (ТЕН-Т) во земјите-
членки на ЕУ. Од тој износ 11,3 
милијарди евра ќе бидат достапни за 
проекти во земјите-членки кои се 
прифатливи за финансирање од 
Кохезиониот фонд.  
Во рамките на годишните и 
повеќегодишни работни програми се 
одредуваат приоритетите и износот на 
финансиска поддршка која ќе се додели 
за секој од приоритетите во одредена 
година.  
Покрај транспортот, Инструментот за 
поврзување на Европа ќе биде во 
корист на целокупната економија на ЕУ: 
имплементацијата на трансевропската 
транспортна мрежа може да создаде 10 
милиони работни места и зголемување 
на европскиот бруто домашен производ 
од 1,8% до 2030 година. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5336_en.htm 

Кафето е една од најтргуваните стоки во 
светот. Околу 1,6 милијарди чаши се 
конзумираат секој ден. На глобалниот 
пазар тоа значи приход од 64 милијарди 
евра. Кафето се консумира главно во 
индустријализираните економии, но над 
90% се одгледува во земјите во развој, 
каде што повеќето производители на 
кафе живеат под линијата на 
сиромаштија. 
Европската унија е најголем потрошувач и 
увозник на кафе во светот. Невладините 
организации се обидоа да извршат 
притисок за изнаоѓање алтернативи во 
трговијата со цел поддршка на 
производителите и повисок квалитет на 
кафето. Земјоделците имаат потреба од 
подобар пристап до технички знаења, 
инфраструктура и капитал.  
 

ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАН ЗА ТРАНСПОРТ ВО ИЗНОС ОД 13,1 МИЛИЈАРДИ ЕВРА 
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РЕФОРМА НА ТРГОВИЈАТА СО КАФЕ ВО ЕВРОПА  

« Во рамките на 

Инструментот за 

поврзување на 

Европа (2014-2020) 

од буџетот на ЕУ ќе 

бидат достапни 

околу 24 милијарди 

евра за 

кофинансирање на 

проектите за 

Транс-европските 

транспортни мрежи 

во  ЕУ» 

Во спротивно, ќе бидат принудени да 
продолжат со продажбата на кафето по 
многу ниски цени. Европската комисија 
веќе обезбедува финансиска поддршка 
за иницијативи за слободна и фер 
трговија преку  буџетот за развој на 
соработката. Според активистите, тоа не 
е доволно и псе овикаува на трговски 
реформи и стандардизирање на 
трговските правила. 
Во трговијата со кафе доминираат 
големите мултинационални трговци и 
пржилници на кафе, а цените на кафето 
се променливи. Способноста да се 
планира производството и контрола на 
цените не е во рацете на самите 
земјоделци-одгледувачи. 
http://www.euractiv.com/video/europes-coffee-
trade-grounds-reform-316135 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5336_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5336_en.htm
http://www.euractiv.com/video/europes-coffee-trade-grounds-reform-316135
http://www.euractiv.com/video/europes-coffee-trade-grounds-reform-316135
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УКИНУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РОАМИНГ 

Според извештајот од 10 јули годинава на ЕУРОСТАТ, на 1 јануари 2015 година бројот на населението на ЕУ 
се проценува на 508.2 милиони, во споредба со 506.9 милиони на 1 јануари во 2014. Во текот на 2014 година, 
се родиле 5,1 милиони деца во ЕУ, додека 4,9 милиони лица починале, што значи дека ЕУ бележи позитивен 
природен прираст на своето население од 0,2 милиони, двојно повеќе  од 2013 година. 
Германија (со 81,2 милиони жители), Франција (со 66,4 милиони жители) Велика Британија (со 64,8 милиони 
жители) и Италија (со 60,8 милиони жители) се земјите со најголема популација кои заедно сочинуваат 
половина од вкупната популација на ЕУ.  За една година, бројот на население се зголемил во 16 земји-
членки на ЕУ, а се намалил кај 12. Најголем пораст на населението е забележан во Луксембург (+23,9 на 
илјада жители), а најголемо намалување имало во Кипар (-12,9 на илјада жители, помалку од јануари 2014 
година). 
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5340_en.htm 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-10072015-AP 

 

ПОЗИТИВЕН ПРИРОДЕН ПОРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ЕУ 

На 8 јули годинава Комитетот на 
постојани претставници на ЕУ 
(COREPER) го одобри договорот со 
Европскиот парламент, за укинување на 
трошоците за роаминг кај мобилните 
телефони. Новото законодавство ги 
вклучува и првите широки правила на 
ЕУ за заштита на отворениот интернет 
пристап познат како неутралност на 
интернетот. Таксата за роаминг се 
очекува да биде укината кон средината 
на 2017 година. Според договорот, 
доплатата за роаминг во ЕУ ќе биде 
укината од 15 јуни 2017. Сепак, 
добавувачот на услуги за роаминг ќе 
може да примени „политика на фер 
употреба“ за да се спречи злоупотреба 
на услугата.  
За роаминг што ја надминува „фер 
употребата“ ќе следува мала доплата. 
Оваа такса не може да биде повисока од 
максималната стапка на големо која 
операторите ја плаќаат за користење на 
мрежите на другите земји од ЕУ. 
Ограничувањата за „фер употреба“ ќе 
бидат дефинирани од Комисијата до 15 
декември 2016 година. 
За да биде мерката одржлива низ 
целата територија на ЕУ треба да се 
намалат постојните стапки на големо 
кои ги плаќаат операторите за 
користење на мрежите на другите земји 
од ЕУ. Комисијата ќе го разгледа 
пазарот за роаминг на големо и ќе 
предложи нов закон до 15 јуни 2016 
година. Ќе се воведат и заштитни мерки 
за решавање на повратот на трошоци од 
страна на операторите. 
Таксата за роаминг ќе биде намалена на 
30 април 2016 година. Максималната 
доплата ќе изнесува 0,05 € во минута за 
повици, 0,02 € за текстови и 0,05 € по 
мегабајт за податоци. Овие износи 
одговараат на сегашните максимални 

стапки на големо. За примени повици, 
максималната доплата ќе биде 
пондериран просек на максимални 
стапки во ЕУ. Износот на доплата 
треба да го определи Комисијата до 
крајот годинава. За прв пат, 
законодавството пропишува дека 
операторите ќе мора да го третираат 
секој сообраќај подеднакво при 
давањето на услуги за пристап на 
интернет. Текстот исто така го содржи 
принципот на правото на корисниците 
за пристап и дистрибуција на 
содржини на интернет по сопствен 
избор. 
Операторите може да користат 
разумни мерки за управување со 
сообраќајот со цел задржување на 
стабилноста на сообраќајот. Ваквите 
мерки се засноваат на објективни 
технички барања. Блокирање ќе биде 
дозволено само во ограничен број на 
околности, на пример, во случај на 
сајбер-напад или справување со 
привремен застој на сообраќајот. 
Договори за услуги оптимизирани за 
одредена содржина ќе биде 
дозволено каде што е потребно 
оптимизација. Но, операторите во тој 
случај ќе треба да го обезбедат 
општиот квалитет на услуги за 
пристап на интернет. Како 
специјализирани услуги се 
наведуваат оние кај телехирургијата 
и поврзаните автомобили. 
Правилата за отворен интернет ќе се 
применуваат од 30 април 2016 
година, кога почнува примената на 
новата регулатива. 
Договорениот текст ќе подлежи на 
техничка финализација, по што треба 
да се одобри од Советот и 
Парламентот.  
http://www.consilium.europa.eu/en/ 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5340_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-10072015-AP
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/08-roaming-charges/
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Од 13-16 јули 2015 година, во Адис 
Абеба се оддржа Третата меѓународна 
конференција за финансирање на 
развојот. Целта на конференцијата е 
постигнување договор за 
имплементација на развојната агенда 
„Пост 2015-та“. На конференцијата е 
дискутирано и за начинот на кој треба 
да се постигнат целите на агендата 
„Пост 2015-та“ во поширока смисла, 
која е наречена и "средство за 
имплементација".  
Рамката „Пост 2015“ ги интегрира двата 
процеси: Милениумски развојни цели и 
Конференцијата за одржлив развој 
Рио+20, во усвојувањето на целите за 
одржлив развој. 
Оваа нова агенда се очекува да добие 
согласност од шефовите на држави во 
септември на Генералното собрание на 
ОН во Њујорк. Агендата има за цел 
искоренување на сиромаштијата и 

обезбедување на одржлив развој во 
сите негови димензии (пристап до 
храна, вода, енергија, здравство и 
образование, решавање на 
нееднаквоста и состојбата на ранливите 
групи на млади лица).  
Успехот на две конференции, во Адис 
Абеба и Њујорк, е значајно за позитивен 
исход на Конференцијата за 
климатските промени на ОН, што треба 
да се одржи во декември годинава во 
Париз.  
Визијата на ЕУ е ново глобално 
партнерство што треба да ги вклучи сите 
земји и да се мобилизираат сите 
средства за имплементација кое 
вклучува: поволна политика за 
животната средина, мобилизирање на 
националните ресурси, трговијата и 
официјална поддршка на развојот. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-
5311_sv.htm 

ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 
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На 14 јули годинава претставниците на 
шесте светски сили, Иран и 
Европската Унија која беше вклучена 
во преговорите, постигнаа договор за 
ограничување на иранската нуклеарна 
програма во замена за укинување на 
меѓународните санкции. Договорот 
предвидува дека Иран во следните 
десет години нема да произведува 
материјал за нуклеарно оружје и дека 
ќе воведе нови правила за 
инспекциски надзор на иранските 
објекти, вклучувајќи ги и воените 
објекти. Историскиот договор го 
поздрави целиот свет, освен Израел. 
Високиот претставник на ЕУ за 
надворешни работи и безбедност 
Федерика Могерини изјави дека 
дипломатите „му го дадоа на светот 
она на што се надевал - заедничка 
заложба за мир“.Објавувајќи го 
договорот, шефот на европската 
дипломатија рече дека „Иран потврди 
дека под никакви околности нема да 
побара, развива или купува нуклеарно 
оружје“.  
Иранскиот претседател Хасан Рохани 
по објавувањето на заедничкиот 
сеопфатен план на активности во 
односите со Иран, истакна дека светот 
почнува „ново поглавје“. 

На веста за нуклеарниот договор со 
Иран негативно реагираше израелскиот 
премиер Бенјамин Нетанјаху, кој рече 
дека договорот е „сериозна грешка од 
историски размери“.  
Договорот беше постигнат по речиси две 
годишни преговори со прекини во 
последниот круг. Преговорите меѓу Иран 
и шестте светски сили датираат од 2006 
година. 
Иран се согласи да продолжи со 
почитување на ембаргото на ЕУ за 
вооружување за уште пет години. Тој 
период може да биде пократок ако 
Меѓународната агенција за атомска 
енергија (МААЕ) заклучи дека Иран не 
произведува нуклеарно оружје. Слично 
е и со забраната на ОН за испорака на 
технологија за балистички ракети со 
Техеран, која би можела да трае и осум 
години. 
Економските придобивки на Иран од 
договорот ќе бидат големи. Земјата има 
повеќе од 100 милијарди долари 
замрзнат имот во странство, а тука се 
придобивките од укинување на 
европското ембарго за нафта и бројните 
финансиски ограничувања на иранските 
банки. 
https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-
policy/iran-deal 
 

ПОСТИГНАТ ИСТОРИСКИ ДОГОВОР ЗА НУКЛЕАРНАТА ПРОГРАМА СО ИРАН 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5311_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5311_sv.htm
https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/iran-deal
https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/iran-deal
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Европската комисија на 16 јули 2015 
година додели нови 64 милиони евра 
за хуманитарна помош на Сирија. Ова 
финансирање е како одговор на 
загриженоста од влошувањето на 
хуманитарната состојба во Сирија и  
состојбата на бегалците.  
Од почетокот на граѓанската војна во 
Сирија повеќе од 11,5 милиони луѓе 
беа принудени да ги напуштаат своите 
домови.  
Конфликтот принуди повеќе од 4 
милиони луѓе, што претставува 1/6 од 
популацијата на оваа блискоисточна 
земја, да побараат засолништво во 
соседните земји. Над 12 милиони 
Сиријци имаат потреба од хуманитарна 
помош. 

Дополнителната финансиска  
поддршка значи голема здравствена и 
помош во снабдување со храна, 
безбедна вода за пиење, основна 
канализација и заштита на луѓето.  
Според Комисијата, медицинските 
потреби во Сирија се зголемени во 
изминатите месеци. 
Оваа финансиска помош е само дел 
од вкупно 200 милиони евра 
предвидени во буџетот на ЕУ за оваа 
година, за хуманитарната помош за 
сириските бегалци.  
Од почетокот на кризата, ЕУ 
обезбедилa за Сирија помош од 3,7 
милијарди евра. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release 

ДОПОЛНИТЕЛНИ 63 МИЛИОНИ ЕВРА ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА КРИЗАТА ВО СИРИЈА 

На 16 јуни годинава, Комитетот за 
правни работи на Европскиот 
парламент го усвои извештајот за 
оценување на реформата на 
авторските права во ЕУ, подготвен од 
страна на германскиот европратеник 
Јулија Реда.  
Реда, единствениот пратеник од 
Пиратската партија во Европскиот 
парламент, беше назначена за 
известувач во 2014 година. 
Предлогот со исклучок на авторските 
права за употреба на слики, снимки 
или слики за работа (згради, 
скулптури итн.) на јавни места 
предизвика неочекувани 
контроверзии.  
Во поголемиот дел од земјите на ЕУ 
фотографите, уметниците и 
режисерите стравуваа дека нема да 
можат да објавуваат фотографии и 
снимки направени во јавноста. 
Благодарение на отпорот од половина 
милион Европејци и повеќе 
организации, сега сите ќе можат 
слободно и јавно да објавуваат селфи 
фотографии сликани пред Ајфеловата 

Кула, Биг Бен или останати познати 
објекти, без прекршувања на законот 
и без да се бара дозвола од 
архитектите на објектите. 
Европскиот парламент го 
прифати предлогот на евро-
пратеничката Џулија Реда и го 
отстрани контроверзниот член од 
законот, познат како „Слобода на 
панорамата“.  
Само 40 од 750 евро-пратеници 
гласаа за воведување на забраната. 
Сепак, не сите земји-членки на ЕУ ја 
прифатија целосната т.н. „слобода на 
панорамата“. На пример, во Франција 
фотографите ќе мора да бараат 
дозвола за своите јавно објавени дела 
направени со јавни објекти. 
Следни мерки кои треба да се 
преземат е намалување на гео-
блокирањето со што се овозможува 
малцинствата да пристапат до 
содржини онлајн на својот сопствен 
јазик . 
 
http://www.euronews.com/2015/ 

РЕФОРМА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА  - „СЛОБОДА НА ПАНОРАМАТА“ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5385_en.htm
http://www.euronews.com/2015/07/08/fight-for-freedom-of-panorama-savepos-wikipedia/
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 ЕУ КАЛЕНДАР/ септември2015 

 
1. Седница на Европскиот парламент, 7-10 септември 2015, Стразбур; 
2. Совет за општи прашања на ЕУ, 14 септември 2015, Брисел; 
3. Европски туристички форум,  17-19 септември 2015, Луксембург; 
4. Одбележување на 10 години од “Ноќта на европските истражувачи”, 25 септември 2015. 
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КОПЕНХАГЕН - ГРАД СО НУЛТА ЕМИСИЈА НА ШТЕТНИ ГАСОВИ 

Властите во Копенхаген поставија 
амбициозна цел - градот да биде прв 
во светот кој ќе ја понесе титулата 
град со нулта емисија на штетни 
гасови до 2025 година.  
Намалувањето на емисиите на 
стакленички гасови, според 
мислењето на активисти за заштита 
на животната средина нема толку 
лесно да се достигне. Експертите ги 
критикуваат градските власти затоа 
што планот го засновале на 
употребата на дрвна биомаса и на 
изградба на ветерни фарми надвор од 
границите на општината. Според 
експертите не се земаат во предвид 
емисиите надвор од енергетскиот 
сектор ниту е посветено доволно 
внимание за намалување на 
потрошувачката на енергија. 
Копенхаген го покрена климатскиот 
план во 2009 година, кога градот беше 
домаќин на климатската 
конференцијата на ОН. Еден од 
симболите на овие аспирации е 
фармата на ветерници, поставена во 
крајбрежниот појас, од аеродромот во 
главниот град на Данска. До центарот 
на градот кој е преплавен со 
велосипедисти се доаѓа со една од 
најмодерните мрежи на метро. 
За разлика од Конференцијата за 
климата во 2009 година која не беше 
успешна, Копенхаген веќе успеа да ги 
надмине своите цели. Целта за 
намалување на емисиите на штетни 
гасови за 20% во 2015 година е 
постигната уште во 2014 година, кога 
емисиите се намалени за 31%, иако е 
зголемен бројот на жители за 15%. На 
производството на енергија од ветар 
влијаел поголемиот број на ветровити 
денови од предвидените. 

За намалувањето на емисиите 
најмногу влијаеле обновливите извори 
на енергија со удел од 3/4: 43% од 
намалувањето потекнува од 
користење на отпадот и биомаса, 
претежно од дрва кои се користат во 
централите, а 42% е резултат на 
струјата произведена од енергијата на 
ветрот. 
Вториот столб на премин на 
Копенхаген кон „чиста“ енергија 
вклучува изградба на повеќе од 100 
ветерни турбини во околината на 
градот. Кога е ветровито, Копенхаген 
може да оствари вишок од 
продажбата на енергија на другите 
делови на земјата.  
Данска планира целосно да премине 
на обновливи извори на енергија до 
2035 година.  
Еколозите сметаат дека тврдењата за 
нулта емисија на штетни гасови не се 
точни, бидејќи тие не се опфатени со 
други извори на емисии, како што се 
производство на храна, авијација и 
производи за широка потрошувачка 
произведени надвор од Копенхаген, 
од каде доаѓа речиси сè што се 
продава во градот. Од друга страна, 
во пресметките се вклучува и 
производство на електрична енергија 
од ветерните фарми кои градот 
планира да ги изгради надвор од 
границите на општината. 
Еколозите забележуваат на тоа што 
во планот не се посветува доволно 
значење на смалувањето на емисиите 
преку намалување на 
потрошувачката. 
 
http://www.sustainable-mobility.org 

http://www.sustainable-mobility.org/innovating-for-tomorrow/events/copenhagen-aiming-to-be-the-1st-zero-emission-town-by-2025.html


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.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Адреса: 11 Октомври бр. 10, Скопје, 1000 

Телефон: +389 2 3 11 22 33 локал 414 и 289 

Факс: +389 2 3 182 277 

E-mail: nsei@sobranie.mk 

Канцеларија 019 

www.sobranie.mk 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 


