
Словачка на 1 јули 2016 година го 
презеде претседателството со Советот 
на Европската унија од Холандија. 
Словачка во следните шест месеци ќе 
претседава со ЕУ како дел од 18 
месечното претседателско трио во кое 
влегуваат Холандија и Малта.  
Словачкото претседателствo со 
Советот на ЕУ започна во време кога 
Унијата се соочува со невидени 
предизвици:  
- резултатот од референдумот во 
Велика Британија повикува на дебата 
за иднината на Унијата,  
- продолжувањето на миграциската 
криза покренува прашања кои се 
однесуваат на интегритетот на Шенген 
зоната, 
-  терористичките напади во Париз и 
Брисел ги истакнаа слабостите во 
областа на внатрешната безбедност и 
- последиците од економската и 
финансиска криза се уште влијаат на 
економиите на земјите-членки на ЕУ. 
Визијата на Словачкото 
претседателството се базира на два 
столба: 
• Позитивна агенда 
Ќе се посвети максимален напор на 
проекти изградени врз основа на добро 
искуство стекнато во рамки на 
внатрешниот пазар, кое ќе се 
проширува и на нови столбови. 
Остранувањето на бариерите меѓу 
земјите-членки води кон вистинска 
корист за економијата и граѓаните. 
• Одржливи решенија 
Словачкото претседателство сака да 
промовира решенија кои во случај на 
итна реакција ќе ги земат во предвид 
долгорочните перспективи. Овој 
пристап е од суштинска важност за ЕУ.  
Програмата на Словачкото 
претседателство се заснова на четири 
приоритети: економски силна Европа, 
модерен единствен пазар, одржливи 
политики за миграција и азил и 
ангажман на Европа на глобално ниво. 
1.Економски силна Европа: Поволнат а 
средина е клучен предуслов за развој и 

имплементација на обединувачки  
проекти на Европа, кои се 
фундаментални елементи на 
модерниот единствен пазар. 
2.Модерен единствен пазар: 
Визијата на Словачкото 
претседателство е понатаму да 
развива обединувачки проекти, како 
што се енергетската унија или  
единствениот дигитален пазар. 
3. Одржливи политики за миграција и 
азил: Словачкот о прет седат елст во 
ќе се обиде да ја охрабри Унијата да 
развива повеќе одржливи политики за 
миграција и азил. 
4. Глобално ангажирана Европа: 
Важно е да се промовира стабилност, 
просперитет и демократија во  
соседството на ЕУ. Словачкото 
претседателство има за цел да ја 
зајакне позицијата на Унијата во 
светот. 
 
Приоритетните теми на Словачкото 
претседателство се водени од три 
меѓусебно поврзани принципи: 
 1. Постигнување на видливи 
резултати - целта е да се покаже на 
граѓаните на ЕУ кои заеднички 
европски проекти имаат практично 
влијание врз подобрување на 
квалитетот на нивниот живот, 
 2. Надминување на фрагментацијата 
- целта е да се постигнат резултати 
кои ќе помогнат да се поврзат земјите-
членки поблиску во рамките на 
единствениот пазар; 
3. Фокус кон граѓаните - со цел да се  
испорачаат конкретни резултати и да 
се надмине фрагментацијата за 
доведување на Унијата поблиску до  
граѓаните.  
http://www.eu2016.sk/en/programme 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Пленарна сесија 4-7 јули 2016 година 
 
Со цел да се одговори на технолошкиот напредок, 
европратениците на 6 јули годинава повикаа за  
воведување на нова и построга скала од A до G, за  
енергетската ефикасност на уредите за 
домаќинствата. Повеќето од апаратите на пазарот 
моментално ги задоволуваат  барањата од “степенот 
А”, со поставените услови од 2010 година. Со цел 
степените од А до G да бидат хомогени потребно е да 
се воведат ознак со променлива вредност за 
постојните производи. Во усвоената резолуција 
европратениците повикаа  дека секоја измена во 
иднина треба да биде со цел истата да важи во 
следните десет години, и треба да се активира кога 
25% од производите кои се на пазарот  на Унијата ќе 
бидат рангирани со највисок степен на енергетска 
ефикасност, односно со степен А. 
Европскиот парламент го одобри извештајот за 
формирање на европска гранична и крајбрежна 
стража, која би го поврзала Фронтекс со телата 
замјите членки одговорни за управување со границите. 
Планот за ажурирање на правилата на ЕУ за 
одобрување на типот и ограничување на емисиите за 
мотори со внатрешно согорување кај подвижните 
машини (косилки, булдожери и дизел локомотиви) 
доби поддршка од Европскиот парламент. За планот 
веќе беше постигната согласност со Холандското 
претседателство со Советот на ЕУ.  
Лидерите на ЕУ мора да одговорат на грижите на 
граѓаните за референдумот и напуштањето на Велика 
Британија на ЕУ на начин со кој ќе го бранат проектот 
на ЕУ. Ова беше главната порака од дебата во 
Европскиот парламент со претседателот на 
Европскиот совет, Доналд Туск и претседателот на 
Европската комисија, Жан-Клод Јункер.  
Холандскиот премиер Марк Руте доби пофалби од 
мнозинството на политичките групи во ЕП, за 
ефикасноста на Холандија со претседателството со 
ЕУ во првата половина од годината. Како позначајни 
остварени активности беа спомнати: постигнатиот 
договор меѓу ЕУ и Турција за миграцијата, договорот 
за агенцихјата за европска крајбрежна и граничната 
стража, мерките за борба против избегнување на 
плаќање данок и четвртиот пакет за железничкиот 
сообраќај. 
Кибернетските напади може да предизвикаат 
значителна штета на европската инфраструктура за 
услуги како што се снабдувањето со електрична 
енергија, банкарските и здравствените услуги, 
транспортот, контролата на летање. На предлог на 
Европската комисија, европратениците усвоија мерки 
за воведување на висок степен на безбедност на 
мрежните и информатичките системи во Унијата. 
Компаниите ќе мора да ги подобрат сопствените 
способности во справувањето со кибернетските 
напади. Новите правила овозможуваат стратешка 
група за соработка, размена на информации и помош 
на земјите членки во градењето на кибернетска 
безбедност. Секоја земја-членка ќе мора да ја 
транспонира Директивата за мрежна и информатичка 
сигурност, како и да ја развива мрежата CSIRT 

(Computer Security Incident Response Teams), за 
обработка на инциденти и ризици, прекуграничната 
сигурност и идентификација на координирани 
одговори.   
Европратениците дебатираа со претставниците на 
Комисијата и на Советот, за изнаоѓање најдобар 
начин за заштита на т.н. свиркачи. Повеќето 
европратеници тврдат дека е потребно 
дополнително усогласување на законодавство на 
ЕУ за заштита на свиркачите и да се зајакнат 
националните закони. 
На пленарната сесија Европскиот парламент усвои 
препораки за праведно и јасно корпоративно 
одданочување. Европратениците повикаа на 
креирање на  ЕУ регистар на сопствениците на 
компании, како и  црната листа на даночните оази, 
санкции против некооперативни даночни 
јурисдикции, кодекс на однесување на банките и 
даночните советници, добри даночни правила за 
управување со договорите за трговија на ЕУ, 
заедничка консолидирана корпоративна даночна 
основа и на задржан данок на добивка од ЕУ. 
Европскиот парламент даде свои препораки во 
однос на Предлог-Програмата за работа на 
Европската комисија за 2017 година. Пред 
гласањето, европратениците дебатираа за 
приоритетите на ЕУ со првиот потпретседател на 
комисијата, Франс Тимерманс и одговорен за 
подобра регулатива, меѓуинституционални врски, 
владеење на правото и фундаментални права. 
Мотивот за оваа дебата беше потребата од 
размислување за насоката која ЕУ треба да ја 
превземе после референдумот на Велика Британија 
за членство во ЕУ. На врвот на ЕУ агендата  во 
2017 година треба да бидат работните места, 
социјалните права и безбедноста. Се очекува 
Комисијата да ја презентира работната програма за 
2017 година, на седница на ЕП на 25 октомври 
годинава. 
Во дебатата со европратениците за приоритетите 
на Словачкото претседателство со ЕУ, премиерот 
на Словачка Роберт Фико истакна дека “Европската 
унија мора да се сплоти и да испорача реални 
резултати, со јасни бенефиции за своите граѓани, 
да ја поврати довербата и да се бори против 
растечкиот популизам и национализам низ 
континентот”. 
Трговијата со луѓе е високо профитабилен 
меѓународен криминал каде луѓето се 
злоупотребуваат во разни форми на експлоатација. 
На пленарната седница европратениците усвоија 
резолуција и го осудија овој вид на ропство како 
една од најлошите форми на кршење на човековите 
права. 
 
http://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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На самитот на НАТО кој се одржа на 8 и 
9 јули годинава во Варшава, 
претседателот на Европската комисија 
Жан Клод Јункер потпиша заедничка 
декларација за соработка меѓу ЕУ и 
НАТО со генералниот секретар на 
НАТО Јан Столтенберг и претседателот 
на Европскиот совет, Доналд Туск. 
Претседателот исто така повика на 
трансатлантско единство заедно со 
претседателот на САД, Барак Обама. 
 
"Декларацијата што ја потпишавме 
денеска испраќа јасна порака: посилна 
Европска Унија значи посилно НАТО, и 
посилно НАТО значи посилна 
Европската унија", рече претседателот 
Јункер по потпишувањето на новиот 
договор. "Нашите активности и нашите 
ресурси се надополнуваат едни со 
други. Но, денес решивме да се 
направиме нешто повеќе. Мора да ги 
искористиме сите средства кои ни 
стојат на располагање." 
 
Претседателот истакна голем број на 
области во кои ЕУ веќе обезбедува 
политичка, материјална и финансиска 
поддршка, вклучувајќи го и одговорот на 
хибридни закани, инвестиции во 
секторот за сајбер безбедност во 
Европа и поморска соработка како 
одговор на бегалската криза. Тој ја 
истакна посветеноста на ЕУ кон 
иднината на својата одбранбена 
индустрија. Истакна дека до крајот на 
годината ќе биде претставен Акциски 
план за одбрана кој ќе ги обедини сите 
алатки што Европската унија може да го 
понуди - ЕУ политиките, програми и 
финансирање - за поддршка на 
соработката во одбраната и 
одбранбената индустрија. 
 
Претседателот на Европската комисија, 
Јункер заедно со претседателот на 
Европскиот совет, Туск, се сретнаа со 
претседателот на САД, Барак Обама. 
Сите тројца ja потврдиja улогата на ЕУ, 
САД и НАТО, како централни столбови 
на глобалниот поредок. "Наша прва 
должност е да се покаже единство и 
повторно да се афирмираат 

вредностите кои ги споделуваме: 
човекови права, слобода, 
демократија ивладеењето на 
правото", истакна претседателот 
Јункер.  
 
Пред одржување на самитот Јункер, 
Туск и високиот претставник на ЕУ 
Могерини, се сретнаа со 
американската делегација 
предводена од претседателот 
Обама. Средбата беше можност да 
се истакне трансатлантското 
единство и да се дискутира за 
заедничките политички, економски и 
меѓународни безбедносни 
предизвици. На средбата за прв пат 
имаше можност заедно да се 
разговара за исходот од 
референдумот на Велика Британија. 
 
Потпишаната заедничка декларација 
на ЕУ и НАТО е прва од ваков вид. 
Заедничка декларација која следи по 
дискусијата за соработка меѓу ЕУ и 
НАТО на последниот Европски совет 
на 28 јуни 2016 година, а во 
согласност со повикот на шефовите 
на држави или влади на ЕУ, ќе ја 
означи важноста на понатамошното 
зајакнување на ЕУ и НАТО 
соработката во време на  
безбедносни предизвици од Истокот 
и Југот. 
 
Во рамките на Самитот, се одржаа и 
голем број на билатерални средби. 
 
 
http://ec.europa.eu/
news/2016/07/20160707_en.htm 
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За да се олесни пристапот до финансии 
на новите компании и промоторите на 
проектите за урбан развој, Европската 
комисија на 11 јули годинава усвои два 
нови и лесно достапни инструменти кои 
веднаш можат да се користат за 
инвестиции од европските структурни и 
инвестициски фондови (ESI). 
 
Комисијата ги поттикнува земјите-
членки во периодот 2014-2020 двојно да 
ги зголемат  инвестициите од 
европските структурни и инвестициски 
фондови, кои се користат како 
финансиски инструменти како кредити, 
вложувања во капитал и гаранции во 
согласност со целите на инвестициските 
планови. 
 
Европскиот комесар одговорен за 
регионална политика Корина Крету 
истакна дека финансиските инструменти 
се ефикасен начин на инвестирање во 
нови идеи, претпријатија и талентот на 
граѓаните на ЕУ, а во исто време се 
користат помалку јавни средства. Овие 
инструменти имаат голем потенцијал за 
мобилизирање на приватниот капитал. 
 
Лесно достапните финансиски 
инструменти се во согласност со 
Регулативата за ESI фондовите и 
правилата за државна помош. 
Дизајнирани се со цел да се зголеми 
прифатливоста на обновливите извори 
на финансиска поддршка, наместо 
традиционалните грантови на земјите-
членки и комбинирање на јавни и 
приватни фондови. 
 
Веќе има инструменти од ваков вид: 
заем врз основа на поделба на ризикот, 
кој се заснова на поделба на ризикот 
меѓу јавните и приватните фондови, и 
инструмент за гаранција, во кои јавните 
пари се користат како гаранција во 
случај на неисполнување на кредитното 
портфолио. Целта е овие два 
инструменти да овозможат подобар 
пристап до финансии на малите и 
средни претпријатија. Третиот 
инструмент е кредит за реконструкција, 
за енергетска ефикасност и обновливи 
извори на енергија во секторот на 
станбени згради. 
Комисијата покренува два нови 
инструменти: 
- инструмент за заедничко вложување, 
кој овозможува финансирање на 

новоотворените претпријатија и малите и 
средни претпријатија. Вкупниот износ на 
инвестиции кои се комбинација од јавни и 
приватни извори може да биде до 15 
милиони евра за мали и средни 
претпријатија.  
- фондови за урбан развој за поддршка 
на одржливи урбани проекти, на пр.во 
областа на јавниот транспорт, енергетска 
ефикасност и ревитализација на 
урбаните средини. Проектите треба да се 
финансиски одржливи и дел од 
интегрирана стратегија за одржлив урбан 
развој. Вкупниот износ на инвестиции кои 
се комбинираат од јавни и приватни 
извори може да биде до 20 милиони евра 
по проект. Поддршката ќе биде во форма 
на фонд за заеми управувани од страна 
на финансиските посредници, со 
средства од фондовите на ESI и 
придонес од најмалку 30% од приватен 
капитал.  
 
Рамката 2014-2020 на ESI фондовите 
обезбедува флексибилност, јасност и 
можност за користење на финансиските 
инструменти. 
 
Опсегот на овие инструменти се прошири 
на областите за инвестирање, како што 
се поддршка на малите и средни 
претпријатија, енергетска ефикасност и 
ефективност на ресурсите, дигитални 
технологии, одржлив транспорт, 
истражување и развој и иновации. 
 
Во периодот 2014-2020 преку 
финансиските инструменти се планира 
да се искористат повеќе од 20 милијарди 
евра од ESI фондовите.  
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16 

НОВИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_en.htm


На пленарна сесија на 6 јули годинава 
Европскиот парламент усвои Директива 
за безбедност на компјутерски мрежи и 
информациски системи. Директивата 
претставува прво правило за 
компјутерска безбедност на ниво на 
територијата на ЕУ. Целта на оваа 
Директива е да се постигне високо 
општо ниво на безбедност на мрежите и 
информациските системи во рамките на 
ЕУ, преку: 
- зајакнување на можностите за 
кибернетска безбедност на национално 
ниво, 
- поголема соработка на ниво на ЕУ, и 
- обврски за управување со ризик и 
известување за основните услуги на 
операторите и давателите на дигитални 
услуги. 
 
Секоја земја-членка треба да усвои 
национална стратегија за безбедност на 
мрежи и информациски системи за 
дефинирајќи стратешки цели и 
соодветни политики и регулаторни 
мерки. Исто така, ќе биде назначен 
еден или повеќе национални надлежни 
органи за следење на примената на 
Директивата на национално ниво. 
 
Според усвоената Директива за 
безбедност на мрежи и информациски 
системи, ќе се формира група за 
поддршка и олеснување на стратешката 
соработка и размена на информации 
меѓу земјите членки и се развива 
доверба и доверливост. 
 
Директивата воспоставува мрежа на 
национални тимови за компјутерска 
безбедност и инцидентен одговор 
(CSIRTs), со цел да се придонесе за 
развој на доверба и доверливост меѓу 
земјите-членки и да се промовира брза 
и ефикасна оперативна соработка. 
 
Групата за соработка ќе биде составена 
од претставници на земјите-членки, 
Комисијата и ENISA (Агенција на ЕУ за 
безбедност на мрежи и информации). 
Групата ќе работи врз основа на 
програми за работа во 4 различни 
области: планирање, управување, 
размена на информации и најдобри 
практики и информирање. Групата ќе 
доставува извештај за оценување на 
стекнатото искуство во соработката. 
Извештајот ќе се доставува до 
Комисијата како придонес за ревизија 

на функционирањето на  директивата. 
 
Операторите на основните услуги се 
приватни претпријатија или јавни 
субјекти со важна улога во 
општеството и економијата. Во 
согласност со Директивата, 
идентификуваните оператори на 
основните услуги ќе мора да преземат 
соодветни мерки за безбедност и да ги 
известуваат националните власти за 
настанатите сериозни инциденти. 
 
Директивата ги опфаќа операторите во 
следниве сектори: 
- енергетика: електрична енергија, 
нафта и гас, 
- транспорт: воздух, железница, вода и 
пат, 
- банкарски сектор: кредитни 
институции, 
- инфраструктурата на финансискиот 
пазар: местата за малопродажба, 
централни договорни страни, 
- здравство, 
- вода: понуда и дистрибуција на вода 
за пиење, и  
- дигитална инфраструктура: точки за 
интернет пристап, системски 
понудувачи на домени, регистратори 
на домени на највисоко ниво. 
 
Комисијата ќе усвои акти за 
спроведување во насока на барањата 
за безбедност и обврската за 
известување, во рок од една година од 
денот на донесување на директивата. 
Земјите-членки нема да бидат во 
можност да наметнат дополнителни 
построги барања за безбедност и 
известување. Надлежните органи ќе 
може да ги остваруваат 
супервизорските активности само кога 
се поткрепени со докази дека 
понудувачите на дигитални услуги 
(DSP) не ги почитуваат своите обврски 
во рамките на Директивата.  
По објавување на директивата во 
Службениот весник на ЕУ, земјите 
членки ќе имаат 21 месец за 
транспонирање на директивата во 
националното законодатвство. 
http://europa.eu/rapid/press 

ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ 
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Комисијата за европски прашања на 
Собранието на  Република Македонија, 
на 13 јули годинава одржа седница 
посветена на Презентацијата на 
Програмата и приоритетите за работа 
на Словачкото претседателство со 
Советот на ЕУ за периодот јули - 
декември 2016 година.  
Приоритетите на претседателството 
беа претставени од страна на 
амбасадорот на Република Словачка 
во Република Македонија, Н.Е. Мартин 
Безaк. 
Амбасадорот Безак, говорејќи за 
Програмата и приоритетите во 
следните шест месеци, посочи дека 
Словачка ќе се фокусира на четири 
сегменти, и т оа на првиот  - 
Економски силна Европа, вториот - 
Модерен единствен пазар, третиот - 
Одржливи политики за миграција и 
азил и четвртиот - Глобално поврзана 
Европа. 
Говорејќи за приоритетните теми, кои 
ќе бидат во првите редови на 
Словачкото претседателство со ЕУ, 
истакна дека ќе бидат водени од три 
меѓусебно поврзани принципи, и тоа: 
постигнување видливи резултати, 
надминување на фрагментација (обид 
да се постигнат резултати кои помагаат 
да се поврзат земјите членки поблиску 
во рамките на единствениот пазар) и 
фокусирање кон граѓаните, со цел да 

се испорачаат конкретни резултати и 
враќање на довербата на граѓаните 
во заедничкиот европски проект. 
Во врска со темата воведни 
обраќања имаа: вицепремиерот за 
европски прашања во Владата на 
Република Македонија Арбр  Адеми и 
заменик-претседателката на 
Комисијата Нора Алити, кои го 
поздравија словачкото 
претседателство со ЕУ и  посакаа 
успешна реализација на зацртаните 
цели и приоритети. 
Во расправата учествуваа 
пратениците: Солза Грчева, Марија 
Ангелова, Мерал Узеири Ферати, 
Трајчо Димков, Мирван Џемаили и 
претставникот  на Синдикатот на 
Република Македонија Живко 
Митревски. 
На седницата беа поканети да 
учествуваат и претседателите, 
членовите и претставниците на 
Комисијата за надворешна политика, 
Комисијата за политички систем и 
односи меѓу заедниците, Мешовитиот 
парламентарен комитет Република 
Македонија и ЕУ и Националниот 
совет за евроинтеграции. 
www.sobranie.mk 

ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАБОТА НА СЛОВАЧКОТО 
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Откако поголемиот дел од гласачите 
во Велика Британија на 23 јуни 2016 
година одлучија земјата да ја напушти 
Европската унија, секој се прашува 
што ќе следува понатаму.  
Европската унија и Велика Британија 
треба да отворат преговори за 
условите на новите меѓународни 
односи.  
Европскиот парламент ќе има клучна 
улога во одлуката за резултатите од 
преговорите.  
Правото на земјите-членки за 
повлекување од Европската унија е 
предвидено во член 50 од 

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НОВИ ОДНОСИ НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА 

Лисабонскиот договор, во кој се 
наведува дека ЕУ и земјата која се 
повлекува треба да отворат преговори 
за идните односи.  
За било каков договор меѓу двете 
страни, Европскиот парламент и 
Советот треба да дадат зелено светло. 
Советот треба да гласа потврдно со 
најмалку 72% од членовите кои заедно 
претставуваат 65% од населението на 
ЕУ. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news 

http://www.sobranie.mk
http://www.europarl.europa.eu/news/hr/top-stories/20160701TST34439/Brexit
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Европската комисија на 30 јуни годинава 
го претстави предлог-буџетот на ЕУ за 
2017 година кои изнесува 134,9 
милијарди евра, фокусиран на два 
главни приоритети на европската 
политика: поддршка на тековното 
заздравување на европската економија 
и решавањето на безбедносните и 
хуманитарни проблеми во соседството.  
Повеќе средства ќе бидат наменети за 
инвестиции во растот, вработувањето и 
конкурентноста во ЕУ и обезбедување 
на потребните средства за заштита на 
надворешните граници на ЕУ, 
подобрување на безбедноста во Унијата 
и надвор од неа, за поддршка на 
прифаќање и интеграција на бегалците 
и решавањето на главните причини за 
миграција во матичните земји и земјите 
на транзит. 
Средствата наменети за поддршка на 
економскиот раст во 2017 година се во 
износ од 74,6 милијарди, во споредба со 
69,8 милијарди евра за 2016 година, и 
истите ќе бидат дистрибуирани: 
- 21,1 милијарди евра за растот, 
вработување и конкурентноста; 
вклучува и 10,6 милијарди евра за 
истражувања и иновации во рамките на 
HORIZON 2020, 2 милијарди за 
образование за програмата Erasmus+, 
299 милиони евра за малите и средни 
претпријатија во рамките на програмата 
COSME и 2,5 милијарди во рамките на 
Инструментот за поврзување на Европа 
(CEF), 
- 2,66 милијарди евра се наменети за 
Европскиот фонд за стратешки 
инвестиции (EFSI) во контекст на 
Европскиот инвестициски план, и 
- 53,57 милијарди евра за поддршка на 
продуктивни инвестиции и структурни 
реформи, со цел да се поттикне 
отстранување на разликите меѓу земјите 
членки и регионите со помош на 
структурни и инвестициски фондови на 
ЕУ (ESIF). 
Во Предлог-буџетот за 2017 година 
предвиден е износ од 5,2 милијарди 
евра за зајакнување на надворешните 
граници на Унијата и за решавање на 
бегалската криза и илегалната 
миграција со финансирање на поцврсти 
алатки за спречување на трговијата со 
луѓе и адресирање на долгорочните 
причинители на миграција во соработка 
со матичните земји и земјите на 
транзит, силни политики во областа на 
легалната миграција, како и алатки за 

поддршка на земјите-членки во однос 
на интеграцијата на бегалците во ЕУ. 
Поради зголемените безбедносни 
проблеми во ЕУ и нејзините земји-
членки во предлог-буџетот на ЕУ за 
2017 значителни средства се наменети 
во таа насока.  
Износ од 111.7 милиони евра ќе бидат 
наменети за поддршка на Европол, 
61,8 милиони евра ќе бидат наменети 
за зајакнување на безбедноста на 
институциите на ЕУ, со дополнителни 
16 милиони евра наменети за мерките 
за безбедност во 2016 година. 
За секоја програма што е финансирана 
во предлог-буџетот на ЕУ за 2017 
година воведени се два износи: 
обврски и плаќања. "Обврски" се 
средства во дадената година кои врз 
основа на договор може да бидат 
наменети за финансирање, и 
"плаќање" е износот кој всушност е 
платен. Во Предлог-буџетот за 2017 
година обврските се во износ од 157,7 
милијарди евра (во споредба со 155,0 
милијарди евра во 2016 година), 
плаќањата изнесуваат 134,9 милијарди 
евра (намалени од 143,9 милијарди 
евра во 2016 година). Разликата се 
објаснува со бавно воведување на 
кохезионите програми во периодот 
2014-2020. Целиот износ од 134,9 
милијарди евра се однесува на 
плаќањата, додека сите други износи 
наведени погоре се однесуваат на 
предложените обврски. 
Буџетот на ЕУ изнесува околу 1% од 
БДП во ЕУ, но благодарение на 
ефектот на дуплирање и со 
насочувањето кон резултати, неговото 
влијание е одлично. На пр. во 
периодот од 2007 до 2013 година, 
просечниот раст на БДП како резултат 
на политиката на кохезија се 
проценува на 2,1% на годишно ниво во 
Латвија, 1,8% на годишно ниво во 
Литванија и 1,7% на годишно ниво во 
Полска. 
http://europa.eu/rapid/press-release 

ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2347_en.htm
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Романскиот претседател Клаус 
Јоханис на 11 јули годинава потпиша 
закон со кој продавниците во земјата 
се обврзуваат најмалку 51% од 
продажбата на производите (месо, 
овошје, јајца и зеленчук) да бидат од 
домашно производство. Законот беше 
усвоен од страна на парламентот во 
јуни со цел поддршка на домашните 
земјоделци. 
Оваа мерка ќе важи само за храна кај 
трговците кои имаат годишен обрт 
поголем од два милиони евра. 
За продавниците кои ќе го прекршат 
законот, казната изнесува од 100.000 
до 150.000 леи (24.600 до 36.800 
долари), но во случај повеќе пати да го 
прекршат законот може да бидат 
затворени. 
Законот наиде на критика од страна на 
Здружението на големите компании во 
малопродажбата, кое проценува дека 
ќе доведе до зголемување на цените 
на стоките, оставајќи илјадници 
добавувачи без работа. 
Засега не е познато дали законот е во 

согласност со прописите за заштита 
на конкуренцијата и истиот може да 
биде оспорен во Уставниот суд. 
Владата во Полска на 14 јуни 
годинава усвои предлог-законот кој 
предвидува воведување на нов данок 
во трговијата на мало, т.н. „данок за 
супермаркети“. Данокот би требало 
да се плати од страна на компаниите 
кои генерираат приходи поголеми од 
17 милиони злоти или 3,8 милиони 
евра, а даночната стапка ќе се 
зголемува со остварениот приход. 
Владата смета дека е време на 
малите полски трговци да се 
обезбедат еднакви можности за 
натпревар со големите странски 
трговски синџири, кои пак овој потег 
го сметаат за „дискриминаторски и 
ксенофобичен“. 
 
http://www.romania-insider.com/new 

НОВ ЗАКОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДОМАШНИ ПРОИЗВОДИ ВО РОМАНИЈА 

Австрија е центар на Европа кога 
станува збор за сладоледот, гледано 
од страна на населението и со 
најголем простор за продажба на овој 
смрзнат десерт.  
Според информациите на Стопанската 
комора на Австрија, во оваа европска 
земја на секои 15.000 жители постои 
едно место за сладолед. Австрија ја 
надминува Италија која е земја со 
многу подолга традиција на правење 
на сладолед. 
Австрија, а особено градот Виена во 
последните години бележи значително 
зголемување на бројот на места на кои 
се продава сладолед. Денес во Виена 
работат 154 објекти за сладолед со 
исклучок на кафулињата и слаткарници 
кои во понудата исто така имаат и 
сладолед. 
Сериозниот интерес за сладолед во 
Австрија датира од средината на 19 
век, кога во земјата емигрирале 

италијански производители на 
сладолед носејќи ги со себе 
рецептите на овој вкусен производ. 
Во тоа време, веќе позната по 
своите луксузни колачи Австрија 
била веќе позната по своите 
луксозни колачи и го вбројува во 
понудата и сладоледот со висок 
квалитет. 
Денес граѓаните на Виена го сакааат 
толку многу го сакаат сладоледот 
што дури и се домаќини на фестивал 
посветен на сладоледот, кој се 
одржува секое лето во градскиот 
парк Бургартен. 
Оваа година на фестивалот на 
сладоледот во Виена ќе се одржи на 
6 и 7 август. 
  
http://www.thelocal.at/20160613 

ВИЕНА - ЕВРОПСКА ПРЕСТОЛНИНА НА СЛАДОЛЕД 

http://www.romania-insider.com/new-law-changes-rules-for-retailers-in-romania/
http://www.thelocal.at/20160613/austria-the-ice-cream-capital-of-europe-best-ice-cream-parlours-vienna


1.  Пленарна сесија на Европскиот парламент, 
12-15/09/2016, Стразбург; 
2. Прв бизнис самит на сина економија и научен 
форум, 12-13/09/2016, Хамбург, Гермнија 
3. Хоризонт 2020 Информативен ден „климатска 
акција, животна средина, ефикасност на 
ресурси и суровини", 14/09/2016, Брисел, 
Белгија, 
4. Совет за општи работи, 20/09/2016, Брисел, 
Белгија, 
5. Марко-регионална иновативна недела, 26-
30/09/2016, Трст, Италија. 
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Европската комисија започна истрага 
против голем број на земји, вклучувајќи ја 
и Србија, поради дампинг цени на 
челикот. Истрагата треба да потрае 
неколку месеци, а по нејзиното 
завршување, Комисијата ќе утврди дали 
ќе воведе анти-дампинг мерки. На 10 
јули годинава Српската влада јасно 
стави до знаење дека ќе соработува со 
Европската комисија во врска со оваа 
истрага. 
Европската комисија на 8 јули годинава 
објави дека започнува истрага дали 
постои дампинг при увозот на топло 
валан челик на пазарот на ЕУ од Бразил, 
Иран, Русија, Србија и Украина. Во 
соопштението е наведено дека овие 
производи се користат во 
производството на други производи од 
челик или директно во индустријата, 
вклучувајќи го градежништвото и 
бродоградбата. Истрагата се однесува 
на периодот од 1 јули 2015 година до 30 
јуни 2016 година. 
Комисијата во рок од 9 месеци треба да 
утврди дали се исполнети условите за 
воведување на компензаторни давачки и 
за дополнителни 6 месеци да одлучи 
дали ќе изрече конечна мерка. 
Истрагата е покрената врз основа на 
жалбата од Европската заедница на 
производители на челик ЕУРОФЕР 
поднесена на 23 мај годинава врз основа 
на член 5 од прописите за заштита од 

дампинг увоз од земјите кои не се 
членки на Европската заедница. 
Во случајот со Србија, европските 
производители на челик се повикуваат 
на Протоколот 5 од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација, што се 
однесува на државната помош и 
извозни процедури.  
Истрагата е покрената во 
чувствителен момент за Србија 
пократок од две недели откако 
кинеската компанија Хест ја презеде 
железарата во Смедерево.  
Комисијата потсети дека во февруари 
и мај годинава се покренати истраги за 
дампинг и субвенции за слични 
производи увезени од Кина, како и тоа 
дека во ЕУ веќе се применуваат 37 
мерки поради дампинг и 
субвенционирање на производството. 
Европската комисија истакна дека 
анти-дампинг истрагата е регулирана 
со строги процедури во согласност со 
прописите на ЕУ и Светската трговска 
организација и дека сите засегнати 
страни може да поднесат жалба и да 
присуствуваат на расправите. 
 
http://webtribune.rs/ 

ПОКРЕНАТА ИСТРАГА ЗА ДАМПИНГ ЦЕНИ НА ЧЕЛИКОТ 

http://webtribune.rs/uvek-pokazu-pravo-lice-eu-pokrenula-istragu-protiv-srbije-na-meti-kina-i-zelezara/


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.  
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