
На 01 јули 2014 година Италија го 

превзеде шестмесечното претседателство 

со Советот на Европската унија.  

Приоритетите на 18-месечното тројно 

претседателство со ЕУ на Италија, 

Летонија и Луксембург се стимулирање 

на растот, креирање на работни места, 

финансиска стабилност на еврозоната и 

зајакнување на глобалната улога на ЕУ. 

На пленарната седница на Европскиот 

парламент, на 02 јули 2014 година, од 

страна на премиерот на Италија Матео 

Рензи беа презентирани  приоритетите на 

Италијанското претседателство со ЕУ.   

 

Поттикнување на економскиот раст и 

вработеноста, ЕУ како област на 

демократија, права и слобода и посилна 

улога на ЕУ во глобални рамки, се трите 

клучни приоритети на Италијанското 

претседателство со Советот на ЕУ.  

 

Италијанското претседателството ќе 

настојува економскиот раст и 

вработеноста да ги постави во центарот 

на европските политики, како и 

зајакнување на Европската економска и 

монетарна унија, поддршка на 

инвестициите во клучни сектори како 

заштитата на животната средина, 

инфраструктурата и дигиталните услуги.  

Претседателството напорите ќе ги 

концентрира на мерките за финансирање 

на малите и средни претпријатија и 

подобрување на пристапот до кредити 

преку поширока политика за развој и 

иновации во европскиот индистриски 

сектор. Преку создавање на позитивна 

синергија со Експо Милано 2015, чија 

централна тема е "Храна за планетата и 

енергија за живот", претседателството ќе 

се фокусира и на прашањата од областа 

на одржливиот развој. Од клучно значење 

е да се обезбеди добро функционирање и 

соработка меѓу институциите на ЕУ. 

Акцентот на претседателството ќе биде 

ставен на зајакнување на ЕУ областа на 

слобода, безбедност и правда, 

креирањето на ефикасна заедничка 

политика за азил и миграција и 

зајакнување на улогата на ЕУ во 

глобални рамки.  
 

Политиката на проширување е 

стратешки приоритет и основно 

средство за промовирање на мирот, 

демократијата и безбедноста во Европа. 

Високо на агендата на 

претседателството остануваат 

поддршката на стабилноста, 

просперитетот и одржливиот раст.   

Италијанското претседателство во 

програмата декларира дека ќе се 

стреми да ги охрабри земјите 

кандидати и потенцијални кандидати, 

во напорите да продолжат со 

спроведување на внатрешните реформи 

потребни за усогласување со 

законодавството на Унијата. Во 

програмата е наведено дека ЕУ треба 

да демонстрира кредибилитет и јасна 

заложба за процесот на проширување, 

со цел да ги мотивира земјите 

кандидати и потенцијални кандидати 

да ги превземат потребните чекори за 

напредок во процесот на пристапување.  

Во однос на Република Македонија, 

Италијанското претседателство ќе се 

стреми да го охрабри продолжувањето 

на интеграцискиот пат на државата.  

Во текот на Италијанското 

претседателство ќе се изврши избор на 

новиот состав на Европската комисија, 

Високиот претставник на ЕУ за 

надворешна и безбедносна политика и 

претседателот на Европскиот совет  
 

Официјална интернет страна на 

Италијанското претсeдaтелство: 

http://italia2014.eu/en/ 
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На конститутивната седница на 

Европскиот парламент која се одржа на  1 

јули 2014 година, присуствуваа 751 

пратеник, со што се означи почетокот на 

осмиот парламентарен мандат од првите 

директни избори во 1979 година.  

 

На агендата на пленарната седница беше 

изборот на претседател на Европскиот 

парламент, потпретседатели и квестори, 

дебатата за самитот на ЕУ одржан на 27 

јуни годинава, како и за приоритетите на 

Италијанското претседателство со 

Советот на ЕУ во следните шест месеци. 

 

Со 409 гласови од 612 валидни гласови, 

за претседател на Европскиот парламент 

во следните 2,5 години европратениците 

повторно го избраа Мартин Шулц. 

  

Европратениците избраа 14 

потпретседатели на Европскиот 

парламент и 5 квестори. Беше донесена 

одлука за составот на 20 парламентарни 

комитети кои играат централна улога во 

формирањето на законодавството, како и 

за составот на 2 поткомитети на ЕП.  

 

Секој комитет избира претседател и до 4 

потпретседатели, со мандат од 2,5 

години. 

 
 

 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ПОЛИТИЧКИ ГРУПИ ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

Група на Европските народни партии (EPP) 

 

29.43% 

221 

мандати 

 

Група на прогресивна алијанса на социјалисти и 

демократи во ЕП (S&D) 

25.43% 191 

мандати 

 

 

Европски конзервативци и реформисти (ECR) 

 

9.32% 

70 

мандати 

 

 

Алијанса на либерали и демократи за Европа (ALDE) 

 

8.92% 

67 

мандати 

 

Европска обединета левица/Нордиска зелена левица 

(GUE/NGL) 

6.92% 52 

мандати 

 

 

Зелените/Европска слободна алијанса 

 

6.66% 

50 

мандати 

 

Група - Европа на слобода и директна демократија 

(EFDD) 

6.39% 48 

мандати 

 

независни пратеници кои не припаѓаат на ниту една 

политичка група (NI) 

6.92% 52 

мандати 

 

 

Членовите на Европскиот парламент се организираат во 

политички групи врз основа на политичката припадност, а 

не врз основа на нивната националност. За формирање на 

политичка група потребни се најмалку 25 членови на ЕП и 

најмалку ¼ од земјите-членки на ЕУ треба да бидат 

претставени во групата.  

Одредени членови не припаѓаат на ниту една 

политичка група - независни пратеници во ЕП.  

Во Европскиот парламент во моментов се 

формирани  7 политички групи. 
 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-

2014.html  

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html
http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html


"Овој Парламент е срцето на 

демократијата на ниво на ЕУ. 

Европскиот парламент секогаш ќе биде 

на страната на народот, ќе работи на 

подобрување на секојдневниот живот на 

стотици милиони Европејци. Европскиот 

парламент ќе работи на достоинствен и 

праведен начин врз основа на почитување 

и недискриминација. Во име на овој 

Парламент, јас ќе работам со уште 

поголема енергија, транспарентност и 

видливост во сето она што го правам за 

Европа" 

 

Мартин Шулц,  

Претседател на Европскиот парламент 

    

 

 

Политичката кариера Мартин Шулц ја 

започнал на 19 години како член на 

Социјал-демократската партија на 

Германија.  На 31 година бил избран за 

градоначалник на Северна-Рајна 

Вестфалија, на функцијата останал 11 

години. Шулц има долгодишно искуство 

како европратеник, член е на 

Европскиот парламент уште од 1994 

година и учествувал во работата на 

голем број на комитети и поткомитети. 

Во 2004 година Шулц е избран за лидер 

на групата на социјалисти и демократи 

во ЕП. Шулц е поборник за социјалната 

правда, за промовирање на раст и 

работни места, реформирање на 

финансиските пазари, борбата против 

климатските промени, се залага за 

еднаквост и за создавање на посилна и 

подемократска Европа. Мартин Шулц 

на 17 јануари 2012 година го доби 

мандатот од европратениците со 387 

гласови со мандат од 2,5 години. 

Број на членови на 20 комитети и 2 поткомитети на Европскиот парламент 

Страна 3  

   http://www.europarl.europa.eu/the-   

   president/en/ 

AFET Комитет за надворешни прашања 71 

DEVE Комитет за развој 28 

INTA Комитет за меѓународна трговија 41 

BUDG Комитет за буџети 41 

CONT Комитет за буџетска контрола 30 

ECON Комитет за економски и монетарни прашања 61 

EMPL Комитет за вработувања и социјални прашања 55 

ENVI Комитет за животна средина, јавно здравје и безбедност на храна 69 

ITRE Комитет за индустрија, истражување и енергија 67 

IMCO Комитет за внатрешен пазар и заштита на потрошувачите 40 

TRAN Комитет за транспорт и туризам 49 

REGI Комитет за регионален развој 43 

AGRI Комитет за земјоделство и рурален развој 45 

PECH Комитет за рибарство 25 

CULT Комитет за култура и образование 31 

JURI Комитет за правни прашања 25 

LIBE Комитет за граѓански слободи, правда и внатрешни работи 60 

AFCO Комитет за уставни прашања 25 

FEMM Комитет за правата на жените и родова еднаквост 35 

PETI Комитет за жалби 35 

DROI Поткомитет за човекови права 30 

SEDE Поткомитет за безбедност и одбрана 30 



"...Кога Европа би направила "selfie" денес, сликата би била уморнa и 

резигнирана. Европските лидери треба да бидат упорни и одлучни 

како би ја задржале позицијата на Европа како предводник на 

глобалните прашања......Сега кога имаме стабилност....потребен ни е 

раст како темелен елемент на европската политика..."  

    - дел од говорот на Претседателот на Владата на Италија, Матео 

Рензи, на дебатата на пленарната седница на ЕП по повод 

превземањето на Италијанското претседателството со Советот на ЕУ.  
02.02.2014  

Околу 2/3 (66.67%) од европратениците 

од Малта се жени,  додека најмал 

процент на жени пратеници се од 

Литванија (9.09%). Околу 70% од 

Германските европратеници повторно 

се избрани.  

ФАКТИ ЗА НОВИТЕ ЕВРОПАРЛАМЕНТАРЦИ  

Највозрасниот член на актуелниот состав 

на Европскиот парламент има 92 години и 

е грчки член на политичката група на 

Европската обединета левица/Нордиска 

зелена левица, додека најмладиот 

европратеник кој доаѓа од Данска има 26 

години и е член во групата на Европски 

конзервативци и реформисти.    

Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 

 

ec.europa.eu 

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ИЗБРА НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

Европскиот совет на состанокот на 27 јуни 

годинава за кандидат за претседател на 

Европската комисија го предложи Жан-

Клод Јункер, поранешен премиер на 

Луксембург, кој доаѓа од редот на 

Европската народна партија, која на 

изборите освои најмногу места во 

Европскиот парламент. 

На 8 и 9  јули годинава, Жан-Клод Јункер 

ги презентираше неговите планови и 

приоритети пред политичките групи во 

ЕП, со цел да обезбеди поддршка пред 

гласањето на пленарната седница на ЕП. 

Потребнoто мнозинство на гласови за 

избор на претседател на Европската 

комисија изнесува најмалку 376 од вкупно 

751 европратеници. 

На 15 јуни 2014 година, на пленарната 

седница европратениците го избраа Жан-

Клод Јункер, за нов претседател на 

Европската комисија. Поддршка за 

неговата кандидатура дале 442 од 729 

европратеници кои гласале. Против 

кандидатурата се изјасниле 250 

пратеници, 47 биле воздржани, а 10 

гласови биле неважечки. 

 

Новиот претседател на Европската 

комисија, функцијата ќе ја превземе од 

1 ноември годинава, со мандат од 5 

години. Во октомври годинава, 

европратениците ќе треба да се 

изјаснат за целосниот состав на 

Европската комисија.  

Во говорот пред европратениците, 

Јункер изнесе дека во првите три 

месеци од неговиот мандат ќе 

претстави пакет за работни места, раст 

и инвестиции, за дополнителни 300 

милијарди евра за следните три години, 

за проекти кои ќе се фокусираат на 

енергијата, инфраструктура и 

дигиталната област.  

Во врска со составот на новата 

Европската комисија, ќе се постави и 

комесар одговорен за повелбата за 

фундаменталните права на ЕУ, како и 

ќе се вложат напори да се обезбеди 

родова рамнотежа во извршната власт 

на Унијата.  

 

http://www.europarl.europa.eu/news  

 



Идниот претседател на Европската комисија 

информираше за неговата намера да обезбеди дека 

енергијата нема да се користи као политичка алатка и 

дека енергетската зависност на некои од земјите-

членки ќе се намали.  

Во врска со имиграционата политика, Јункер ќе го 

брани принципот на слободно движење на работниците 

во рамките на ЕУ и  ќе ја засили соработката со трети 

земји промовирајќи нова европска политика на легална 

миграција. 

Во однос на проширувањето, Јункер изјави дека во 

следните 5 години не се очекува нови земји да се 

приклучат на ЕУ, но дека пристапните преговори кои 

се во тек, ќе продолжат. 

Во текот на европската кампања за изборите за ЕП, 

Жан-Клод Јункер презентираше 5 главни 

приоритети, неговиот клучен план за имиграција и 

целите за надворешната политика, во 3 документи 

достапни на повеќе европски јазици  (http://

juncker.epp.eu/my-priorities) 

Финска ќе го замени Оли Рен и ќе 

биде одговорен за економски и 

монетарни прашања како и за еврото, 

Фернандо Нели Ферочи од Италија ќе 

го замени Антонио Тајани и ќе биде 

одговорен за индустрија и 

претпримеништво, Мартине Реишертс 

од Луксембург ќе ја замени Вивиан 

Рединг и ќе биде одговорна за правда 

и фундаментални права и Јацек 

Доминик од Полска ќе го замени 

Јануш Левандовски и ќе биде 

одговорен за финансиско 

програмирање и буџет. Се очекува 

наскоро Советот да ја потврди 

одлуката на Европскиот параламент. 

 

Европратениците побараа поголема 

транспарентност во преговорите за 

трансатланската слободна трговија 

меѓу САД и ЕУ. 

 

Беше дадена поддршка за 

пристапувањето на Латвија во 

еврозоната од јануари следната 

година. 

 

Европратениците на седницата 

дебатираа за случувањата во Ирак и 

Украина, а гласаа и за составот на 44 

интерпарламентарни делегации. 
 

Европската комисија неодамна објави дека 

планира да ја повлече предлог-директивата за 

породилно отсуство, од причина што и после 

4 години одредени земји-членки го блокираат 

прашањето во Советот.  

 

На втората пленарна седница на Европскиот 

парламент, на 15 јули годинава, 

европратениците побараа Советот на ЕУ да 

ги продолжи разговорите со Парламентот за 

предлог-директивата за породилно отсуство. 

Целта на предложената директива е да се 

зајакнат правата на жените во ЕУ преку 

обезбедување на целосно платено породилно 

отсуство и нивна заштита при враќањето на 

работното место. Европскиот парламент за 

нацрт-директивата во прво читање гласаше 

уште во октомври 2010 година, со 

проширување на времетраењето на 

породилното отсуство од 14 до најмалку 20 

недели како и гаранција за добивање на 

целосна плата за време на отсуството.  

 

Европскиот парламент на седницата на 16 

јули 2014 година со 421 гласови "за", 170 

"против" и 32 "воздржани", ги одобри 

номинациите  на 4 комесари на Европската 

комисија, кои ќе ги заземат местата на оние 

комесари кои беа избрани за европратеници. 

Новите комесари ќе функцијата ќе ја 

извршуваат заедно со актуелниот состав на 

на Комисијата чиј мандат трае до 31 

октомври годинава. Јурки Катаинен од 
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На првата седница на Комисијата за 

европски прашања во актуелниот 

парламентарен состав, одржана  нa 07 

јули 2014 година од страна на 

амбасадорот на Република Италија во 

Република Македонија, Ернесто 

Масимино Белели, беа презентирани 

Програмата и приоритетите за работа на 

Италијанското претседателство со 

Советот на ЕУ за периодот 01 јули-

31декември 2014 година. На седницата 

беа поканети и присуствуваа и 

членовите на Националниот совет за 

евроинтеграции ,  Комисијата за 

надворешна политика и Мешовитиот 

парламентарен комитет РМ-ЕУ , 

заменикот на претседателот на Владата 

на Република Македонија задолжен за 

европски прашања, г. Фатмир Бесими, 

шефот на Делегацијата на ЕУ во 

Република Македонија, Аиво Орав и 

амбасадорите на земјите-членки на ЕУ 

во Република Македонија.  
Приоритетите на тројното 

претседателство со ЕУ, на Италија, 

Летонија и Луксембург, се фокусирани 

на стимулирање на растот, креирање на 

работни места, финансиска стабилност 

во еврозоната и зајакнување на 

глобалната улога на ЕУ.  

Мотото на Италијанското претседателство 

е "Европа, нов почеток", кое ќе се 

остварува преку три столба: поттикнување 

на економскиот раст и вработеноста, ЕУ 

како област на демократија, права и 

слобода, и улогата на ЕУ во глобални 

рамки. Во однос на политиката на 

проширувањето на ЕУ, Италијанското 

претседателство ќе се стреми да ги 

охрабри земјите кандидати и потенцијални 

кандидати во напорите за спроведување на 

реформите. 

На седницата на Комисијата со свои 

дискусии учествуваа: Ермира Мехмети 

претседател на Комисијата за европски 

прашања, Антонијо Милошоски 

потпретседател на Собранието на 

Република Македонија и претседател на 

Комисијата за надворешна политика;  

Илија Димовски потпретседател на 

Националниот совет за евроинтеграции, 

Кенан Хасипи копретседател на 

Мешовитиот парламентарен комитет РМ-

ЕУ, пратениците: Александар Николоски,  

Артан Груби, Нола Исмајлоска, Беким 

Фазлиу и членот на Националниот совет за 

евроинтеграции проф. Димитар Мирчев.  

"...Секогаш кога зборуваме за базичните 

вредности од кои што нема отстапување 

какви што се демократијата, слободата 

и Европа во една метафорична смисла, 

нашата пораката до следното 

претседателство но и до сите 

институции на ЕУ е дека проблемите 

може да се решат само со повеќе Европа 

во Унијата.....Граѓаните на Република 

Македонија на процесот на проширување. 

гледаат како шанса за подобар и побрз 

економски развој, воспоставување на 

дополнителен степен на сигурност и 

безбедност на Република Македонија, 

како на проширување на демократските 

можности и капацитети во самата 

држава и  можност или чувство за 

меѓусебната доверба која што 

Македонија и ЕУ треба да ја имаат". 

      Илија Димовски, потпретседател на 

Националниот совет за евроинтeграции 

"....Сакам да ја истакнам мојата желба 

дека во наредните месеци, 

реализацијата на европската агенда ќе 

биде исто така сеопфатна и динамична, 

зошто да не и повеќе отколку што беше 

досега..... Ние имаме во предвид дека 

Република Македонија има отпочнато 

процес на дијалог на високо ниво каде 

што реформата на судството е една од 

главните столбови,....треба да 

работиме повеќе". 

       Ермира Мехмети, претседател на 

Комисијата за европски прашања 
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СОВЕТОТ НА ЕУ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

www.sobranie.mk 

Европа-нов почеток е мотото на 

Италијанското претседателство 

Страна 6 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

www.sobranie.mk 



Преминувањето кон циркуларна економија е 

во фокусот на агендата за ефикасност на 

ресурсите во рамките на Стратегијата Европа 

2020, за паметен, одржлив и инклузивен раст. 

Наместо решенија насочени кон крајниот рок 

на употреба на производите, во циркуларната 

економија отпадот се елиминира со дизајнот, а 

иновациите се присутни во севкупниот ланец 

на вредноста на производите. За премин кон 

циркуларна економија, потребни се промени 

од дизајнот на производите, нови работни и 

пазарни модели, нови начини на претворање на 

отпадот во ресурси и нови начини на 

однесување на потрошувачите. Циркуларна 

економија претставува повторно користење, 

поправка, обновување и рециклирање на 

постојните материјали и производи. Ова 

подразбира целосна промена на системот и 

иновациите, не само во технологијата туку и во 

организацијата, општеството, методите на 

финансирање и политиките.  

Европската комисија на 2 јули годинава усвои 

комуникација со која предлага програма за 

циркуларна економија и Европа без отпад. Со 

преминот кон циркуларна економија во ЕУ, се 

очекува да се зголеми рециклирањето, да се 

создадат нови работни места, економски раст и 

намалување на емисиите на стакленички 

гасови и нивното влијание врз животната 

средина. До 2030 година се предлага да се 

рециклира 70% од комуналниот отпад и 80% 

од отпадот од пакување. Преку селектирање на 

отпадот на лице место, и соодветна 

методологија за пресметка на стапката на 

рециклирање, ќе се обезбеди висок квалитет во 

рециклирањето и ќе придонесе за развој на 

пазарот за квалитетни секундарни суровини. 

Со подолгорочна продуктивна употреба на 

материјалите, нивна реупотреба и подобрена 

ефикасност, се очекува да се подобри 

конкурентноста на ЕУ на глобалната сцена. 

Овој нов пристап изнесен во комуникацијата 

на ЕК, го објаснува начинот на кој, 

иновациите во пазарите за рециклирани 

материјали, новите бизнис модели и 

еколошки дизајни, ќе придонесат за т.н. 

економија на нулта-отпад.  Во 

индустријата денес се препознава силен 

потенцијал за создавање на економска 

вредност преку подобрување  на 

продуктивноста на ресурсите. Проценките 

на ЕУ се дека со спречување на 

создавањето на отпад, еколошките 

дизајни, повторна употреба на отпадот и 

подобро користење на ресурсите, 

европската индустрија би остварила 

заштеда од околу 600 милијарди евра, 

односно 8% од годишниот промет, а 

годишните емисии на стакленичките 

гасови би се намалиле за 2-4%. 

Законодавните предлози на Европската 

комисија се однесуваат на Рамковната 

директива за отпад, Директивата за 

депонии, Директивата за пакување и за 

отпад, и истите се со цел да се создаде 

правна рамка која ќе помогне 

циркуларната економија да стане реалност. 

Законодавството ќе биде поедноставено и 

ќе се зајакне соработката помеѓу 

Комисијата и земјите-членки со цел да се 

обезбеди подобра имплементација.  

Предлозите на Комисијата се очекува да 

добијат поддршка во Советот и во 

Европскиот парламент. Напредокот во 

остварување на целите за продуктивност 

на ресурсите ќе се следи преку Европскиот 

економски семестар. Политичката рамка за 

промовирање на циркуларната економија 

дополнително ќе се развива во текот на 

следните години. 
 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 

h t tp : / / ec . eu ro p a . eu /en vi ro n men t / was t e /

target_review.htm 

рамките на програмата Хоризонт 2020. 

Со асоцијацијата на шестте земји која 

се случува истовремено, се очекува да 

се зголеми регионалната соработка, а од 

земјите се очекува да го надградат 

досегашното искуство од учеството во 

Седмата рамковна програма и да ги 

зајакнат националните капацитети за 

истражување и иновации. 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

desktop/en/home.html 

На 1 јули годинава, во Брисел, беа потпишани 

договори меѓу ЕУ и Република Македонија, 

Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, 

Албанија и Молдавија, со што земјите 

обезбедија пристап во Хоризонт 2020 - новата 

седумгодишна рамковна програма на ЕУ за 

истражување и иновации. Асоцијативните 

договори ќе се применуваат ретроактивно, од 

01 јануари годинава и ќе им овозможат на 

субјектите од шесте земји да ги искористат 

можностите за финансирање на проекти во 

 

«Потребни се 

промени од дизајнот 

на производите, 

нови работни и 

пазарни модели, 

нови начини на 

претворање на 

отпадот во ресурси 

и нови начини на 

однесување на 

потрошувачите» 
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Според проценките на Европската 

унија, околу 5,2 милиони млади од 28 

земји-членки се невработени, што 

претставува стапка на невработеност од 

22,2% или 23,3% во еврозоната. Околу 

7,5 милиони млади на возраст од 15-24 

години се невработени, не се 

образуваат, односно не се обучуваат. 

Разликата на стапката на невработеност 

на младите меѓу земјите-членки е 

огромна. Германија има најниска стапна 

на невработеност на младите од 7,8%, 

додека во Грција невработеноста е 

најголема со 57,7%, потоа Шпанија 

54%, Хрватска 48,7%, Италија 43%, 

Кипар 37,3% и Португалија 34,8%. 

Во април 2013 година Советот на ЕУ 

усвои препораки за основање на 

Гаранција за младите (Youth Guarantee) 

и ги повика земјите-членки да обезбедат 

дека сите млади под 25 години ќе 

добиваат квалитетни понуди за работа, 

континуирано образование, обука или 

стажирање, во рок од 4 месеци по 

завршувањето на школувањето. Финска 

има најуспешен модел во справување со 

невработеноста на младите, во 2011 

година околу 83,5% од младите кои 

барале работа, добиле понуда во рок од 

3 месеци по нивната регистрација како 

невработени.  

Гаранцијата за младите претставува нов 

концепт, една од најважните и итни 

структурни реформи кои земјите-членки 

треба да ги спроведат за да ја решат 

високата невработеност на младите, преку 

зајакнување на јавните служби за 

вработување,  реформа на образованието и 

системите за обука, подобрување на 

квалитетот на понудата. Во националните 

буџети, земјите-членки треба да  дадат 

приоритет на вработувањето на младите, 

со цел во иднина да се избегнат поголеми 

трошоци. Во моментот, земјите-членки 

развиваат национални планови за 

имплементација на Гаранцијата за 

младите. За поддршка на Гаранцијата за 

младите и за мерките за справување на 

невработеноста на младите, преку 

Европскиот социјален фонд се 

обезбедуваат повеќе од 10 милијарди евра 

на годишно ниво за периодот 2014-2020.  

Имплементацијата на националните 

гарантни шеми за младите се следи во 

рамките на Европскиот семестар. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

466_en.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

langId=en&catId=1036 

 

претставници и истражувачи, посветени на 

иднината на европските политики од 

областа на Дигиталната агенда на ЕУ 2020.  

Во заедничката изјава потпишана од 

извршните директори на шесте европски 

водечки телекомуникациски оператори, се 

повикува на креирање на нова европска 

политика за информатичко-

комуникациски технологии, преку 

поддршка на развојот на современа 

дигитална инфраструктура, поедноставена 

и проинвестициска регулаторна рамка, 

обезбедување на дигитално граѓанство, 

поттикнување на креирањето на работни 

места и справување со глобалните 

предизвици од интернетот. 
 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-

venice-2014 

Италијанското претседателство со 

Советот на ЕУ, со поддршка на 

Европската комисија, од 07-12 јули 

годинава, организираше недела на 

"Дигитална Венеција 2014", со што се 

одбележа важноста на дигиталните 

иновации за економскиот развој и 

креирањето на нови работни места. Во 

рамките на настанот беше одржан 

состанок на високо ниво, со учество на 

премиерот на Италија и претседател на 

Советот на ЕУ, Матео Рензи, 

потпретседателот на Европската 

комисија Нели Крос, истакнати 

политичари од земјите-членки како и 

претставници од водечките меѓународни 

дигитални компании. Дополнително, беа 

организирани 5 работилници со учество 

на експерти, иноватори, владини 

МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА НА МЛАДИТЕ 
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На 23 јули 2014 година во Брисел се одржа 11-от состанок 

на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република 

Македонија и ЕУ, претседаван од сенаторот Бенедето Дела 

Ведова, потсекретар за надворешни работи на 

Италијанската Република.Европската комисија беше 

претставена од еврокомесарот за проширување г.Штефан 

Филе. Делегацијата на Република Македонија беше 

предводена од министерот за надворешни работи г.Никола 

Попоски, присуствуваше и заменик претседателот на 

Владата задолжен за европски прашања г.Фатмир Бесими. 
Советот ја зеде предвид примарната цел на земјата, 

започнување на преговорите за пристапување кон ЕУ, 

потврдувајќи ја нејзината силна посветеност на оваа цел и 

земајќи ги предвид препораките од Европската комисија. 

Советот ги разгледа клучните настани од претходниот 

период кои се однесуваат на исполнувањето на 

политичките критериуми, како и на состојбата во однос на 

економските критериуми, финансиската соработка и 

спроведувањето на ССА. Во однос на  политичките 

критериуми, Советот беше информиран за клучните 

политички случувања, претседателските и 

парламентарните избори и периодот по изборите. ЕУ ги 

повика националните власти да ги спроведат забелешките 

на ОДИХР со цел да се подобри изборниот процес. 

Советот го забележа формирањето на новата влада, како и 

намерите на Владата да соработува со опозицијата и да 

продолжи да ги подобрува меѓуетничките односи. Во врска 

со политичките критериуми, Советот ја истакна потребата 

од конструктивен дијалог низ политичкиот спектар. Во 

однос на владеењето на правото, Советот потсети на 

високото ниво на усогласеност, вклучувајќи и подобрена 

ефикасност на судовите, но истакна дека е потребно да 

се стави поголем акцент на независноста и квалитетот 

на правдата. Советот го поздрави и напредокот 

постигнат во водењето евиденција за корупција и 

организиран криминал, но ја нагласи потребата за 

подобрување на политиките и поефикасно 

спроведување на законите со цел да се добијат 

конкретни резултати. Советот ја истакна потребата од 

завршување на прегледот за спроведувањето на 

Охридскиот рамковен договор колку што е можно 

поскоро, за да може овој процес да заврши со 

препораки за политиките. ЕУ изрази загриженост за 

меѓуетничките односи и повика за повеќе проактивни, 

долгорочни мерки за градење на доверба на долг рок. 

Советот ја охрабри заложбата за независност на јавната 

администрација и почитување на принципите на 

транспарентност, заслуги и правична застапеност. 

Советот за стабилизација и асоцијација потврди дека 

минатата година економијата почнала да закрепнува, 

дека е задржана макро-финансиската стабилност и дека 

инфлацијата останала во разумни рамки. Советот го 

поздрави договорот постигнат со Владата за идните 

приоритети на Стратешкиот документ за земјата 2014-

2020 според Инструментот за претпристапна помош. 

Советот ја поздрави и посветеноста на Република 

Македонија да вложи поголеми напори за значително 

зголемување на искористеноста на фондовите на ЕУ и 

подобрување на капацитетот на институциите потребен 

за нивно спроведување. Советот за стабилизација и 

асоцијација потсети на предлогот од ЕК од октомври 

2009 година, за преминување во втората фаза на ССА.  
 

http://www.mfa.gov.mk/?q=node/3566#sthash.QaorE94B.dpuf 

1.Пленарна сесија на Европскиот парламент, 

15-18 септември 2014,Стразбур; 

2.Состанок на министрите за надворешни 

работи и европски прашања - Совет за општи 

работи (General Affairs Council), 29 септември 

2014; 

3.Финансиски форум Eurofi 2014, 10-12 

септември 2014, Милано.  

 

 

 

http://europa.eu/newsroom/calendar/ 
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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 


