
Европската комисија ја зајакнува 
поддршката за независните медиуми 
во регионот и ја зголемува поддршката 
на младите новинари преку регионални 
иницијативи.  Целта на овие 
иницијативи е да се олесни 
образованието и професионалната 
обука на медиумските оператори, да се 
подобрат медиумите и дигиталната 
писменост на младите луѓе, да се 
изградат капацитети за спречување на 
закани и напади врз новинарите, да се 
зајакне судската експертиза и да се 
поттикнат одржливи модели за 
финансирање на медиумите. 
 
Меѓу тековните регионални програми  е 
програмата за обуки за подобрување 
на квалитетот и професионализмот на 
новинарството во вредност од два 
милиони евра, што се очекува да биде 
одобрена пред крајот на годината. 
 
Втората програма се однесува на 
зајакнувањето на судската експертиза 
и се спроведува во партнерство со 
Советот на Европа со вредност од 2,5 
милиони евра. Предвидени се  
дополнителни 1.5 милиони евра за 
програма за градење доверба во 
медиумите која се спроведува во 
партнерство со УНЕСКО, а со 1,2 
милиони ЕУ ќе помогне во изградба и 
зајакнување на капацитетите на 
новинарските организации. 
 
Исто така, преку директен грант на 
Европската фондација за демократија 
од четири милиони евра се 
поддржуваат целните медиуми, како 
што е програмата за техничка помош 
од 1,5 милиони за јавните медиумски 
сервиси во Западен Балкан. 
 
http://europa.eu 

Европската унија ја зголеми 
поддршката за развојот на 
медиумите во Западен Балкан, со 
посебен фокус на слободата на 
медиумите, нивната  одговорност, 
финансирање, градење на 
капацитети, регионална соработка и 
младите новинари. Ова беше 
потврдено од  ЕУ на 18-ти септември 
годинава на конференцијата "Денови 
на медиумите: ЕУ-Западен Балкан" 
што се одржа во Скопје.  
 
Денот на медиумите оваа година 
беше посветен на едукација и обука 
на младите новинари, промоција на 
медиумската писменост, 
поттикнување на помирување и 
поддршка на независноста, 
заштитата и економската 
одржливост на медиумската сцена. 
 
Слободата на медиумите е еден од 
основните принципи на ЕУ и дел од 
политичките критериуми за 
пристапување во Унијата.За 
периодот 2014-2020 година, ЕУ има 
долгорочна развојна стратегија за 
поддршка на слободата на 
медиумите во Западен Балкан. 
 
Комесарот за соседска политика и 
преговори за проширување Јоханес 
Хан кој учесствуваше на 
конференцијата рече дека заштитата 
на фундаменталните права, како 
што е слободата на медиумите, е 
клучна за напредокот на регионот на 
патот кон ЕУ.  Новата стратегија на 
ЕУ за Западен Балкан воведе нов 
импулс во интеграцијата на ЕУ во 
регионот, но  сепак не може да се 
забележи напредок во областа на 
слободата на медиумите.  
 

ЗАЈАКНАТА ПОДДРШКАТА ЗА СЛОБОДАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 
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Пленарна сесија 10-13 септември 
2018 година 
 
Европскиот парламент одобри 
средства од Европскиот солидарен 
фонд (EUSF) во вредност од 34 
милиони евра, за помош во 
реконструкцијата во Грција, Полска, 
Литванија и Бугарија, од природните 
катастрофи во 2017 година. Вкупно 
16.918.941 евра ќе се користат за 
поправки и реконструкција на 
оштетените дренажни системи, брани 
и патишта, како и земјоделско 
земјиште во Литванија по поплавите 
од континуираните врнежи во текот на 
летото и есента 2017 година. Полска 
ќе добие 12.279.244 евра за поправка 
на штетите направени од насилните 
бури и поројни дождови во трите 
региони на Кујавско-Померанија, 
Померанија и Голема Полска, 
уништувајќи десетици илјади хектари 
шуми и култури, како и транспортна и 
енергетска инфраструктура. Бури и 
поплави го погодија и регионот на 
Бургас, во југоисточна Бугарија, кој ќе 
добие 2.258.225 евра помош на 
EUSF.Грција ќе добие 2.535.796 евра 
за поправка на сериозните 
оштетувања на делови од островот 
Кос предизвикани од земјотресот во 
јули 2017 година. 
 
Иницијативата која беше најавена од 
претседателот на Европската 
комисија Јункер за време на неговиот 
говор во септември 2016 година и 
официјално отворена во декември 
2016 година, сега има своја правна 
рамка. Младите можат да учествуваат 
во широк спектар на активности 
поврзани со солидарноста, 
образованието, здравството, 
заштитата на животната средина, 
спречувањето на катастрофи, 
обезбедувањето на храна и 
непрехранбени продукти, приемот и 
интеграцијата на мигрантите и 
барателите на азил. 
 
Европскиот парламент одобри вкупен 
буџет од 375,6 милиони евра за 
периодот 2018-2020, од кои 90% се 
наменети за волонтирање, а 10% од 
нив одат во рамките на програмата за 
занимање. Европската комисија 
предложи 1,26 милијарди евра за 

следниот 2021-2027 буџетски период. 
Програмата е отворена за корисници, 
кои можат да се запишат во 
активности кои ги водат регистрирани 
организации. Поединците и 
организациите можат да се 
регистрираат преку повеќејазичен и 
интерактивен веб портал кој може да 
се користи за рекламирање или 
барање на волонтерство, стажирање 
или пласмани за работа. 
 
Од самиот почеток на иницијативата 
во 2016 година, регистрирани се 
повеќе од 70 000 луѓе, а речиси 7 000 
луѓе веќе учествуваат во активности 
поврзани со социјално вклучување, 
интеграција на мигранти, поддршка за 
локалните заедници, културно 
наследство или образование 
(Статистика на ЕК, јуни 2018). 
 
Европратениците нагласија дека 
програмата треба да биде подостапна 
за младите луѓе со помалку 
можности, лицата со посебни потреби 
или оние од изолирани или 
маргинализирани заедници, како и за 
младите луѓе со потешкотии во 
учењето или со здравствени 
проблеми. 
 
Регионалното финансирање на ЕУ 
треба да се одржува на адекватно 
ниво по 2020 година, се вели во 
резолуцијата усвоена од 
европратеницит со 565 гласови за, 51 
против и 65 воздржани. Програмите 
на ЕУ, како што е Програмата за мир 
и помирување 2014-2020, се 
неопходни за продолжување на 
активностите за градење на мирот, 
истакнуваат тие. 
 
Европскиот парламент одобри нови 
мерки за борба против 
финансирањето на тероризмот, преку 
спречување на перење пари и 
заострување на проверките на 
готовинските текови. Двата закона ќе 
претставуваат бариера за 
терористите и криминалците да ги 
финансираат своите активности, со 
затворање на гаповите во постојните 
правила за перење пари и ќе им 
олеснат на властите во откривањето 
на сомнителни финансиски текови. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

www.europarl.europa.eu 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Европскиот парламент ги одобри  
паричните текови со 625 гласови, 39 
против и 34 воздржани. Новите мерки 
веќе се договорени од страна на 
Парламентот и Советот, но сè уште 
бараат формално одобрување од 
Советот. 
 
Земјите-членки во рок од 24 месеци од 
стапувањето во сила на Директивата 
за спречување на перење пари, ќе 
треба да применат новите правила. 
Правилата за контрола на готовина ќе 
се применуваат 30 месеци од денот на 
влегувањето во сила на регулативата. 
 
Европскиот парламент усвои 
ревидирана преговарачка позиција за 
правилата за авторски права, 
додавајќи заштитни мерки за заштита 
на малите фирми и слободата на 
изразување. 
 
Во резолуцијата за состојбата со 
односите ЕУ-САД, која беше одобрена 
од 490 гласови, 148 против, со 51 
воздржани, европратениците 
истакнуваат дека односите ЕУ-САД се 
основен гарант за глобалната 
стабилност, но изразија жалење што 
сегашната американска 
администрација избра една Стратегија 
„Америка прво“, која се одразува на 
интересите на ЕУ и САД и ја поткопува 
меѓусебната доверба. 
 
Европратениците бараат да биде 
појаснето  дали трансатлантската 
врска сé уште е релевантна за 
американските партнери, бидејќи 
европратениците сметаат дека е тешко 
да се разберат новите приоди кои ги 
презема САД во однос на глобалните 
прашања и регионалните конфликти. 
„Едностраните потези го ослабуваат 

трансатлантското партнерство“, се 
вели во резолуцијата на ЕП. 
 
Во необврзувачка резолуција што 
беше усвоена со 589 гласови, 12 
против и 36 воздржани, 
европратениците истакнаа дека 
правилната и прудентна употреба 
на антимикробните препарати е од 
суштинско значење за 
ограничување на антимикробната 
резистенција (АМР) од појавата на 
човечката здравствена заштита, 
сточарството и аквакултурата. 
Европратениците повикаа дека 
треба да се земат предвид ланецот 
на храна и животната средина, 
бидејќи се потенцијални извори на 
отпорни микроорганизми. 
 
Стимулациите за собирање на 
отпадоци од моторите на море, 
нови стандарди ширум ЕУ и 
дефиниции за биоразградливост и 
компостибилност, како и целосна 
забрана за оксо-разградлива 
пластика до 2020 година беа меѓу 
предлозите утврдени во 
необврзувачката нацрт-резолуција 
која беше усвоена со 597 гласови, 
15 против и 25 воздржани. 
 
Оксо-разградливата пластика не е 
правилно биоразградлива, не е 
компостибилна и негативно влијае 
на тоа како конвенционалната 
пластика се рециклира. 
Пратениците, исто така, се 
заложија за забрана на микро-
пластика во козметиката и 
производите за чистење до 2020 
година. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Талат Џафери 
на 08 септември 2018 год. присуствуваше на работниот ручек што во чест на 
германската канцеларка, г-ѓа Ангела Меркел, го организираше 
претседателот на Владата на Република Македонија, г. Зоран Заев.Во 
срдечна и отворена атмосфера, претседателот Џафери ја запозна 
канцеларката Ангела Меркел со улогата на Собранието, на пратениците и 
пратеничките групи во водењето на кампањата за референдумот на кој 
граѓаните ќе треба да одлучат за Договорот со соседна 
Грција.  Претседателот Џафери се осврна и на другите парламентарни 
активности, пред сè на спроведувањето на реформите кои се во духот  на 
отпочнувањето на преговорите со ЕУ. Притоа, претседателот на 
Собранието, г. Талат Џафери, уште еднаш изрази благодарност за личниот 
ангажман на канцеларката Меркел, како и за досегашната помош која ја 
добиваме од Германија токму во правец на остварувањето на нашите 
стратешки определби, односно членството во ЕУ и НАТО.  Канцеларката 
Ангела Меркел истакна дека, Германија и понатаму останува стратешки 
партнер, како во интегративните процеси, така и во билатералните односи.  

Претседателот на Собранието г.Талат Џафери, на 18 септември оствари средба со 
потпретседателот на Европскиот парламент од Република Грција, г. Димитриос 
Пападимулис. Двете земји, со преземените чекори, му дадоа силен агрумент за 
поддршка на Европскиот парламент, како позитивен пример во регионот, способни 
да градат мостови и да изнајдат компромиси, истакна г. Пападимулис.  
 
 

www.sobranie.mk 

Претседателот на Собранието г. Талат Џафери на 21 септември се сретна со 
потпретседателот на Европскиот Парламент, Фабио Масимо Касталдо, кој ја повтори 
спремноста на Европскиот парламент да продолжи да биде клучен подржувач и 
партнер на Собранието на Република Македонија и во иднина, и на политичко и на 
експертско ниво.  

Претседателот на Собранието г. Талат Џафери на 13 септември оствари средба со 
помошник-државниот секретар на Соединетите Американски Држави, г. Вес Мичел, кој 
беше во официјална посета на нашата држава.Според претседателот Џафери, ова е 
уште една во низата посети на официјални лица од САД како потврда на јасната, 
силната и недвосмислена поддршка за Република Македонија. Со ова се докажува 
посветеноста на нашиот стратешки партнер за унапредување на интеграцискиот 
процес на нашата земја во НАТО и ЕУ. Господин Вес Мичел, од своја страна, рече 
дека јавноста во Република Македонија е веќе свесна за тоа колку силно САД го 
поддржуваат Договорот од Преспа и ја подвлече важноста на позитивниот исход на 
претстојниот референдум, имајќи предвид  дека тоа е во полза на државата. Тој 
истакна дека САД и понатаму ќе пружи недвосмислена поддршка за напредокот на 
Република Македонија, уверувајќи дека фокусот на неговата земја за Регионот е 
константен и непроменет. 

Во рамките на официјалната посета на Република Македонија, генералниот 
секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, на 6 септември оствари средба со 
претседателот на Собранието Талат Џафери. На средбата присуствуваа 
координаторите на Пратеничките групи во Собранието,  Соња Мираковска, 
Драган Данев, Ејуп Алими и Африм Гаши, и претседателот на Комисијата за 
одбрана и безбедност, Хари Локвенец. Претседателот Џафери изрази голема 
благодарност до генералниот секретар Столтенберг за неговиот личен ангажман 
и поддршка на Република Македонија во добивањето покана за полноправно 
членство во НАТО на Самитот во Брисел. Фокусот на активностите паралелно е 
насочен и во градењето и негувањето конструктивен дијалог со соседите и 
решавање на отворените прашања, како предуслов за индивидуален напредок, 
но и придонес кон регионалната стабилност. Генералниот секретар Столтенберг 
го поздрави потпишувањето на Договорот со Грција и ја подвлече натамошната 
поддршка на НАТО во исполнувањето на реформските процеси, а особено 
изрази задоволство од донесувањето на Стратегискиот одбранбен преглед. 
Нагласи дека за финализирање на процесот, е потребна ратификација во 
Парламентите на сите 29 земји членки на Алијансата, која ќе се реализира откако 
ќе бидат завршени сите обврски поврзани со имплементацијата на Договорот, 
односно донесувањето на уставните измени. Свесен е дека тоа се чувствителни 
прашања за двете држави, но верува во позитивното заокружување на овој 
процес. Тој истакна дека Алијансата не присилува ниедна држава да стане 
нејзина членка, таа ќе ја почитува суверената одлука на граѓаните на 
претстојниот референдум, позитивна или негативна, но предочи дека 
влегувањето во Алијансата секогаш носи големи придобивки за граѓаните, не 
само од безбедносен аспект, туку и економски бенефит, пораст на странските 
инвестиции и долгорочна општествена стабилност.  

http://www.sobranie.mk
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Во Собранието на Република Македонија на 19 и 20 септември се одржа 15. 
Состанок на Мешовитиот парламентарен комитет – Република Македонија и 
Европската Унија, кој беше отворен од страна на кoпретседавачите Горан 
Милевски и Алојз Петерле.  
Посветениот пристап во решавањето за спорот со името, постигнатиот 
договор со Грција, развивањето на добрососедските односи со Бугарија и со 
сите соседни земји, покрај спроведувањето на бараните реформи, 
остануваат приоритет, истакна Милевски. Во своето обраќање, 
копретседавачот Петерле искажа задовоство бидејќи сите во Република 
Македонија ја споделуваат истата амбиција за ЕУ и НАТО интеграција.   
Учесниците на 15. Состанок на МПК говореа за резултатите од Планот 3-6-9 
и Планот 18. Во фокусот на дискусиите беа реформите во судството, борбата 
против корупцијата и организираниот криминал, работата на СЈО, изборните 
реформи и реформите во системот на разузнавање.  
На продолжението на 15. Состанок на Мешовитиот парламентарен комитет-
Република Македонија и ЕУ на 20 септември годинава, се разменија 
мислења за две актуелни теми: состојбата во медиумите и добрососедските 
односи и регионална соработка. Потпретседателот на Европскиот 
парламент, Димитриос Пападимулис, потсети дека со години траеше 
проблемот со името и Договорот од Преспа внесе нова динамика во 
односите. Ги повика пратениците од сите политички партии да ги надминат 
разликите во интерес на иднината.  Македонија и Грција можат да бидат 
позитивен модел за помирување и соработка на Балканот.  На крајот од 
состанокот, Мешовитиот парламентарен комитет, согласно член 3 од 
Деловникот за работа, упати препораки до институциите на Република 
Македонија и на ЕУ.   

Пратеничката група на Собранието за соработка со Парламентот на 
Француската Република на 7 септември оствари средба со Оливје Кадик, 
сенатор во францускиот Сенат и претставник на француските државјани кои 
живеат надвор од Француската Република. Во придружба на сенаторот Кадик 
беше францускиот амбасадор во нашата земја, Н.Е. Кристиан Тимоние.  
Во својата прва посета на нашата земја, како дел од својата неделна турнеја 
на Балканот, како убеден Европеец, францускиот сенатор Кадик истакна дека 
се залага за што поскоро приклучување на овој Регион во Европската Унија.   
Од францускиот сенатор и амбасадорот беше изразена силна поддршка и 
помош за подобрување на перцепцијата во Франција. Тие ја најавија посетата 
на француски пратеници кои се дел од Групата за пријателство Франција - 
Балкан, што ќе овозможи поконкретна соработка и посета на Париз во блиска 
иднина.   

На 19 септември 2018 година претседателот на Собранието Талат Џафери, 
оствари средба со членовите на Мешовитиот парламентарен комитет - 
Република Македонија и ЕУ. Преку Мешовитиот парламентарен комитет се 
остварува интензивна соработка и комуникација со Европскиот парламент, 
кој во континуитет искажува силна поддршка за нашиот евроинтеграциски 
процес. За Република Македонија, одржувањето редовни дијалози со 
природните стратешки партнери е значајно бидејќи тоа придонесува за 
оценување на напредокот во реформскиот процес, истакна Џафери. 

На 20 и 21 септември во Собранието се одржа Младинска конференција на 
тема „Премостување на празнината“, со дијалог на високо ниво за 
политичкото учество на младите и младинските политики со пратениците од 
Западен Балкан. Во поздравното обраќање, претседателот на Собранието 
Талат Џафери, ја оцени Конференцијата како пригода за конструктивни идеи, 
решенија и методологии како да се воспостави вистински дијалог и да се 
постигнеме поголема инклузивност на младите во креирањето на соодветни 
политики кои потоа ќе се имплементираат преку законодавниот процес. 
Копретседавачите на конференцијата: Ивана Туфегџиќ, пратеник во 
Собранието и Фабио Масимо Касталдо, потпретседател на Европскиот 
парламент и шеф на програмата на млади политички лидери, дадоа вовед во 
премостувањето на празнината меѓу младите и политиката. 
Геновева Руиз Калавера, директорка за Западен Балкан од Директоратот за 
соседство и преговори за проширување, најави повеќе стручно-образовни 
пилот програми за младите и упати апел до младите да излезат на 
референдумот и да гласаат за својата иднина. 

http://www.sobranie.mk
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Во Виена на 13 септември на 
конференцијата на министрите за 
внатрешни работи на ЕУ и земјите 
од Западен Балкан беше потпишан 
договор за проширување на 
полициската соработка која 
предвидува автоматска и непречена 
размена на податоци меѓу 
полицииите на земјите потписнички. 
Договорот, чии членови станаа и 
Србија, Албанија, Црна Гора, 
Македонија и Молдавија, се 
однесува на размената на податоци 
за возилата, на отпечатоци на 
прстите и на податоците за ДНК, 
додека целта е подобра соработка 
во сузбивањето на тероризмот и 
прекуграничниот криминал.  
 
Станува збор за тн. договор од 
Прима, кој во 2005 година први го 
потпишаа Гермација, Франција, 
Шпанија, Австрија и земјите од 
Бенелукс. Овој договор од 2007 
година стана дел од правната рамка 
на ЕУ.  
 
оцени дека проширувањето на 
документите во Западен Балкан е 
огромен чекор напред во борбата 
против организираниот криминал, 
тероризмот и криумчарењето. Кикл 
рече дека државите од Западен 
Балкан од почетокот на 
мигрантската криза, која беше и 
главна тема на министерската 
конференција за безбедност и 
миграции, „на импресивен начин ја 
демонстрирале својата сигурност“. 
Меѓутоа, австрискиот министер пред 
почетокот на собирот рече дека 
Австрија ќе ја задржи контролата на 
своите граници сè додека заштитата 
на надворешните граници на ЕУ не 
постои само на хартија, туку и во 
пракса.  
 
Министерот за надворешни работи 
на Австрија, Херберт Кикл рече дека 
укинувањето на контролата на 

границите, која Австрија ја воведе во 
2015 година, ќе уследи дури откако 
заштитата на надворешните граници 
навистина профункционира, што било 
и предуслов за создавање на 
шенгенската зона.  Тој потенцираше 
дека со државите од Западен Балкан 
се водат разговори за формирање на 
центар за враќање на азилантите во 
тие земји, но не сакаше да каже за кои 
земји станува збор.  
 
Идејата за изградба на такви центри, 
кои ја предложиле Австрија и Данска, 
досега ја одбиле владите на Црна 
Гора, БиХ, Албанија и Македонија. 
Данската влада сугерирала дека 
центрите во кои одбиените азиланти 
би престојувале до конечната 
репатријација, би можеле да бидат 
изградени на некое „не толку 
привлечно место“ вон ЕУ. По правило, 
во Шенген зоната не постои редовна 
контрола на границите, но после 
мигрантската криза од 2015/2016 
година, Австрија, Германија, Франција, 
Данска, Шведска, како и Норвешка 
(која не е членка на ЕУ), привремено 
повторно воведоа контрола на 
границите, оправдувајќи го тоа со 
безбедносните проблеми.  
 
Конвенцијата за полициска соработка 
на земјите од ЈИЕ одигра значајна 
улога во подигањето на свеста за 
потребата и можностите кои ги нуди 
автоматската размена на податоци во 
земјите од нашиот регион, истакна 
меѓу другото министерот за внатрешни 
работи Оливер Спасовски на 
обраќањето на Конференцијата за 
безбедност и миграции – промоција на 
партнерството и отпорноста на земјите 
членки на ЕУ, како и земјите од 
западниот Балкан што денеска и утре 
се одржува во Виена.  
 
 
https://www.eu2018.at 
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Ова е петти заем од овој вид од 2009 
година - во вкупен износ од 450 
милиони евра, проект кој придонесува 
за целите на Иницијативата за 
економски развој. 
 
Македонската банка за поддршка на 
развојот (МБПР) и Европската 
инвестициона банка (ЕИБ)  во Скопје 
потпишаа нов заем од 100 милиони 
евра за поддршка на инвестициските 
проекти на малите и средните 
претпријатија (МСП) во Република 
Македонија. Договорот го потпишаа 
потпретседателот на ЕИБ Ендрју 
МекДовел, министерот за финансии 
Драган Тевдовски и извршниот 
директор на МБПР, Драган 
Мартиновски, во присуство на 
премиерот на Република Македонија, 
Зоран Заев. 
 
Во обраќањето потпретседателот на  
ЕИБ Ендрју МекДовел истакна 
"Европската инвестициона банка, 
банката на ЕУ, ќе ја поддржи 
амбицијата на оваа влада и луѓето од 
оваа земја да ги подигнат животните 
стандарди преку продлабочување на 
интеграцијата со остатокот од Европа.  
Јас сум многу задоволен што денес 
потпишав заем со ниски камати во 
висина од 100 милиони евра, со цел 
подобрување на условите за 
финансирање на МСП. Ова доведе до 
450 милиони евра нашата целосна 
поддршка за МБПР во последниве 
години. Нашите претходни четири 
заеми помогнаа да се создаде и одржи 
60.000 работни места во речиси 2.000 
компании низ целата земја." 
 
Премиерот на Република Македонија 
Зоран Заев истакна дека ЕУ и 
нејзините финансиски институции ги 
препознаа "позитивните сигнали за 
економијата на земјата и трендовите 
за одржлив развој. Особено корисен е 
фактот што, откако оваа кредитна 
линија ќе се врати, таа повторно ќе се 
реинвестира како кредитна во 

економијата. Добивањето таква 
поволна кредитна линија е 
привилегија за нашата земја, а исто 
така потврда за добра состојба и 
развој на економијата во земјата ". 
 
Заемот од 100 милиони евра 
примарно е наменет за поддршка 
на МСП, кој исто така ќе ги 
промовира инвестициските цели 
поврзани со климатските промени 
(обновлива енергија и енергетска 
ефикасност, одржлив транспорт) 
и конкурентност (иновации и 
вештини). Најмалку 70% од 
износот на кредитот ќе бидат 
доделени на МСП. 
 
Финансиските операции на ЕИБ во 
земјата служат за олеснување на 
процесите на интеграцијата со 
Европската унија и се насочени кон 
помагање на секторот на МСП, кој 
страда од недостаток на 
долгорочно финансирање. За 
обезбедување на финансиска 
поддршка за МСП, заемот ќе ги 
намали нивоата на невработеност и 
ќе го подобри квалитетот на 
животот на граѓаните на земјата.  
 
Проектот ќе придонесе за целите 
на Иницијативата за економски 
развој на Банката, чија цел е 
поттикнување на стабилна 
економија преку зајакнување на 
локалниот економски развој, 
генерирање на одржлив раст и 
поддршка на вработувањето. 
 
Европската инвестициска банка е 

активна во Република Македонија 

од 1977 година. Во изминатите 10 

години ЕИБ инвестираше повеќе од 

670 милиони евра во земјата. 

http://www.eib.org 
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На 21.09.2018 год. се одбележа  
годишнина од привременото 
стапување во сила на Сеопфатниот 
економски и трговски договор (CETA) 
помеѓу ЕУ и Канада. Првите знаци 
покажуваат дека договорот веќе 
почнува да испорачува позитивни 
резултати за извозниците на ЕУ.  
 
ЕУ комесарот за трговија Сесилија 
Малмстром, во Монтреал по повод 
годишнината од стапување во сила на 
СЕТА, се сретна со министерот за 
меѓународна трговска 
диверзификација Џејмс Гордон Кар и 
присуствуваше на првиот Заеднички 
комитет ЕУ-Канада кој се одржа на 
26.09.2018 год.  
Заедничкиот комитет ЕУ-Канада  
претставува највисоко тело во кое 
партнерите дискутираат за прашањата 
кои произлегуваат од СЕТА. Освен 
отстранувањето на речиси сите 
царински давачки, СЕТА дава 
поддршка за деловната клима меѓу ЕУ 
и Канада, нудејќи им вредна правна 
сигурност за компаниите од ЕУ кои 
сакаат да извезуваат. Иако е премногу 
рано да се извлечат било какви цврсти 
заклучоци, почетните трговски 
резултати одат во вистинска насока. 
Најновите достапни статистики, за 
2017 до 2018 година, покажуваат дека 
извозот на ЕУ се зголемува од година 
во година за повеќе од 7%. Одредени 
сектори се особено добро 
продуктивни: машиниските и 
механичките апарати кои сочинуваат 
1/5 од извозот на ЕУ во Канада се 
зголемени за над 8%, додека 
фармацевтските производи кои 
сочинуваат 10% од извозот на ЕУ во 
Канада се зголемени за 10%. Во 
пораст е  извозот на ЕУ на мебел за 
10%, на парфеми/козметика за 11%, 
на обувки за 8%, и на облека за 11%. 
 
Во однос на земјоделските производи, 
има некои охрабрувачки податоци: 
извозот на овошје и ореви е зголемен 
за 29%, на чоколадо за 34%, на 
пенливо вино за 11% и на виски за 5%. 
 
CETA нуди нови можности за извоз во 
Канада на претпријатијата на ЕУ од 
сите големини. Договорот ги 
елиминираше тарифите на 98% од 
производите со кои ЕУ тргува со 

Канада. Приближно 590 милиони евра 
на годишно ниво ќе се зачуваат откако 
сите намалувања на тарифите ќе се 
стапат во сила. Договорот на 
компаниите од ЕУ им дава најдобар 
пристап што некогаш воопшто им бил 
понуден на компании  надвор од 
Канада, во можноста да конкурираат за 
договори за јавни набавки во земјата - 
не само на федерално ниво туку и на 
провинциско и на општинско ниво. 
 
CETA создава нови можности за 
европските земјоделци и производители 
на храна, целосно заштитувајќи ги 
чувствителните сектори на ЕУ.  Со 
Договорот се обезбедуваат 143 
производи на високо квалитетна храна и 
пијалаци од ЕУ  (со "географски 
индикации"),  да може да се продаваат 
под свое име во Канада и да бидат 
заштитени од имитација. Договорот, 
исто така, нуди подобри услови за 
добавувачите на услуги, поголема 
мобилност за вработените во 
компаниите и рамка за да се овозможи 
меѓусебно признавање на 
професионалните квалификации. 
 
СЕТА е привремено во сила од 21 
септември 2017 година по нејзиното 
одобрување од страна на земјите-
членки на ЕУ, претставени во Советот и 
Европскиот парламент. Сепак, во сила 
целосно и дефинитивно ќе влезе кога 
сите земји-членки на ЕУ ќе го  
ратификуваат Договорот. 
 
ЕУ има 39 трговски договори со 69 
земји. Последниот договор склучен од 
страна на ЕУ е со Јапонија. Се покажа 
дека трговските договори на ЕУ го 
поттикнуваат европскиот раст и 
работните места. Еден пример е 
трговскиот договор помеѓу ЕУ и Јужна 
Кореја. Од влегувањето во сила во 2011 
година, извозот на ЕУ во Јужна Кореја 
се зголеми за повеќе од 55%, извозот на 
одредени земјоделски производи се 
зголеми за 70%, продажбата на 
автомобили во Јужна Кореја се зголеми 
трипати, а трговскиот дефицит се 
претвори во суфицит. 31 милиони 
работни места во Европа зависат од 
извозот, а во просек, секоја 
дополнителна 1 милијарда евра од 
извозот поддржува 14.000 работни 
места во ЕУ. 

ТРГОВСКИОТ ДОГОВОР ПОМЕЃУ ЕУ И КАНАДА ДАВА ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ  

http://europa.eu/ 
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Според извештајот на Европската агенција за животна средина (ЕЕА) историските 
и сегашните емисии на жива и натаму претставуваат значаен ризик за животната 
средина и здравјето на луѓето. Главен извор на нови емисии на жива во Европа е 
горењето на јаглен, но сепак околу половина од живата депонирана во европската 
средина потекнува од извор надвор од Европа. 
 
Извештајот на Европската агенција за животна средина познат како "Живата во 
Европската животна средина - Приоритет за европска и глобална акција" го 
опишува проблемот со загадувањето на живата и предизвиците во решавањето на 
ова прашање на глобално ниво. 
 
Според Извештајот, живата претставува најголем ризик во реките, езерата и 
океаните, каде што зазема високо токсична форма која се апсорбира од животни, 
вклучувајќи ги и рибите. Најновите податоци од мониторингот за водните тела 
покажуваат дека речиси 46.000 површински води во ЕУ, од приближно 111.000, не 
ги задоволуваат нивоата на жива поставени за заштита на птици и цицачи кои јадат 
риба. 
 
Живата  претставува посебен и значаен ризик за невролошкиот развој на 
фетусите, новородените деца и децата.Тековните емисии на жива во Европа 
најчесто се ограничени на согорување на цврсти горива, вклучувајќи јаглен, лигнит 
и дрво. Сепак, глобалните емисии на жива се многу повисоки, поради емисиите од 
дополнителни извори, како што се малите рударски зони и индустриските процеси. 
Еден од главните проблеми со живата е нејзиното задржување, откако ќе се 
испушти во животната средина на пр. преку горење на јаглен, живата може да 
циркулира низ воздух, земја, вода и животни илјадници години. Сегашните нивоа 
на жива во атмосферата се 500% над природните нивоа, додека во океаните 
концентрациите на жива се околу 200% над природните нивоа. 
 
Извештајот укажува дека и со преземање на непосредна глобална акција, процесот 
ќе трае многу долго пред загадувањето на живата да опадне под пред-
индустриските нивоа. Важно е да се следат советите за безбедност на храната кои 
ги максимизираат здравствените придобивки од јадење риба, а минимизирање на 
изложеноста на жива.  
 
Потрошувачите треба да обрнат внимание на правилно отстранување на 
материјалите кои содржат жива, како што се некои светилки и батерии, и да се 
разгледаат алтернативите за цврсто гориво што се употребува за затоплување. 
 
Европската унија веќе ја забрани или ограничи употребата на жива во многу 
производи и индустриски процеси. Конвенцијата од Минамата, која е потпишана од 
повеќе од 120 земји и стапи на сила во 2017 година, е главната глобална 
иницијатива за заштита на човековото здравје и животната средина од живата. Со 
неа се бара од земјите да воспостават контроли и намалувања во широк спектар 
на производи, процеси и индустрии каде живата се употребува, ослободува или 
емитира. 
 
          https://www.eea.europa.eu 

ЗАГАДУВАЊЕТО СО ЖИВА ОСТАНУВА ПРОБЛЕМ И ВО ЕВРОПА И НА ГЛОБАЛНО НИВО 

https://www.eea.europa.eu/highlights/mercury-pollution-remains-a-problem
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Страна 10 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Претседателот на Европската комисија, 
Жан-Клод Јункер во обраќањето за 
државноста на Унијата во 2018 год. 
најави нови правила за отстранување на 
терористичките содржини од интернет во 
рок од еден час. Новите правила беа 
презентирани една недела пред 
одржување на неформалниот состанок 
во Салцбург, каде што лидерите на  ЕУ 
разговара за безбедносните прашања.  
 
Секоја интернет-платформа која сака да 
ги понуди своите услуги во Европската 
унија ќе биде мора да се придружува кон 
јасно определени правила за да спречи 
злоупотреба на нивните услуги за 
ширење на терористичка содржина. Исто 
така ќе се воведат силни заштитни 
мерки за заштита на слободата на 
говорот на интернет и ќе се обезбеди 
дека таргетот ќе биде само говорот со 
терористичка содржина. 
 
Терористичката содржина продолжува 
да преживува и да циркулира на 
интернет, што претставува многу реален 
ризик за европското општество - само во 
јануари 2018 година, речиси 700 нови 
парчиња од официјална Daesh 
пропаганда биле дистрибуирани онлајн. 
 
Европската комисија веќе работи со 
неколку клучни засегнати страни - 
вклучително и интернет платформи, 
земји-членки и Европол-во рамките на 
Интернет-форумот на ЕУ, со цел да се 
ограничи присуството на терористичките 
содржини на интернет. Во март 
годинава, Комисијата препорача бројни 
активности што треба да ги преземат 
компаниите и земјите-членки за 
понатамошно засилување на оваа 
активност. Иако овие напори донесоа 
позитивни резултати, севкупниот 
напредок не беше доволен. 
 
Новите правила предложени од 
Комисијата ќе помогнат брзо да се 
отстранат интернет-терористичките 
содржини. Клучните карактеристики на 
новите правила се: 
- Едночасовно правило: Терористичката 
содржина е најштетна во првите часови 
откако се појавува на интернет поради 
брзината со која се шири. 
- Јасна дефиниција на терористичката 
содржина како материјал кој поттикнува 

или се залага за вршење терористички 
престапи,  кој промовира активности на 
терористичка група или обезбедува 
технички инструкции за извршување 
терористички престапи. 
- Должност за обврска за грижа за сите 
платформи за да се обезбеди дека тие 
не се злоупотребуваат за ширење на 
терористичките содржини на интернет.  
-Зголемена соработка: Предлогот 
поставува рамка за зајакната соработка 
помеѓу хостинг провајдерите, земјите-
членки и Европол. Давателите на услуги 
и земјите-членки ќе треба да назначат 
достапни контакти  24/7. 
- Силни заштитни мерки: Давателите 
на содржини ќе можат да се потпрат на 
ефективни механизми за жалби кои 
сите даватели на услуги ќе треба да ги 
преземат. 
- Зголемена транспарентност и 
одговорност: Транспарентноста и 
надзорот ќе бидат гарантирани со 
годишни извештаи за транспарентност 
кои се бараат од давателите на услуги и 
земјите-членки. 
- Силни и заплашувачки финансиски 
казни: Земјите-членки ќе мора да 
воведат ефективни, пропорционални и 
разубедувачки казни за непочитување 
на наредбите за отстранување на 
онлајн терористички содржини.  
 
За борба против други видови на 
нелегални содржини, како што се 
илегалните онлајн говорници на омраза, 
големите ИТ компании  како Facebook, 
Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, 
Google+, Snapchat и Dailymotion,  
потпишаа Кодекс на однесување. 
Компаниите се обврзаа, кога е 
неопходно, брзо да ги проценат и 
отстранат илегалните ксенофобични и 
расистички содржини. 
 
Во јуни 2018 година, лидерите на ЕУ во 
своите заклучоци на Европскиот совет 
ја поздравија намерата на Комисијата 
да презентира законски предлог за 
подобрување на откривањето и 
отстранувањето на содржината која 
поттикнува омраза и извршување 
терористички акти.  

http://europa.eu 
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1.Пленарна сесија на Европскиот 
парламент, 01-04/10/2018, Стразбур; 
2.17-ти Европски форум за туризам, 01-
02/10/2018, Виена, Австрија; 
3. Европска недела на Региони и градови, 08-
11/10/2018, Брисел, Белгија; 
4. Состанок на Советот за општи работи, 
11/10/2018, Луксембург; 
5.Пленарна сесија на Европскиот 
парламент, 22-25/10/2018, Стразбур. 
 
 

ЕУ КАЛЕНДАР / октомври 2018 

ЕВРОПСКА ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИШТАТА ВО ЕВРОПА 

Со цел промовирање на здрави навики за 
исхрана кај децата, училишната шема на 
ЕУ вклучува дистрибуција на овошје, 
зеленчук и млечни производи, преку 
посветени образовни програми кои треба 
да ги научат учениците за важноста на 
добрата исхрана и да објаснат како се 
произведува храната. 
Со зголемувањето на учеството на 
училиштата, иницијативата за здрава 
исхрана достигна над 30 милиони деца 
низ Европската унија во 2017/2018 година. 
Европскиот комесар за земјоделство и 
рурален развој, Фил Хоган, истакна: 
"Важно е да се знае од каде доаѓа нашата 
храна. Со училишните шеми на ЕУ, децата 
не само што учат за земјоделство и 
производство на храна, исто така 
вкусуваат квалитетно производство и 
имаат корист од нивните хранливи 
вредности. Никогаш не е премногу рано да 
уживате во добра храна! " 
Според шемата, секоја учебна година за 
овошје и зеленчук се издвојуваат 150 
милиони евра и 100 милиони евра за 
млеко и други млечни производи.  
Иако учеството е доброволно, сите земји-
членки на ЕУ се одлучија да се вклучат, 
или целосно или во дел од шемата. 
Националните алокации за сите 28 земји-
членки што учествуваа во шемата за 
училишната 2018-2019 година беа 
одобрени и усвоени од Европската 
комисија во март годинава. Земјите-

членки на ЕУ, имаат можност да ја 
зголемат помошта од ЕУ со национална 
помош за финансирање на шемата. 
Изборот на дистрибуирани производи се 
базира на здравствени и еколошки 
аспекти, сорти и достапност. Земјите-
членки можат да поттикнуваат локални 
или регионални набавки, органски 
производи, синџири за снабдување со 
ниски цени, еколошки бенефиции, 
земјоделски шеми за квалитет. 
Дистрибуцијата на овошјето, зеленчукот 
и млекото е проследена со разни 
образовни активности за училишните 
деца. Речиси сите земји формираа 
комитети со учество на властите и 
засегнатите страни во секторот 
земјоделство, здравство и образование, 
од кои неколку се состанаа во текот на 
учебната година за надгледување на 
активностите. 

http://europa.eu 

http://europa.eu


Во Собранието на Република Македонија  беше 
спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 
Парламентот", во периодот јануари 2011-јуни 
2012 година, 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 центарот организационо е во рамките на 
Секторот за поддршка на Националниот совет 
за евроинтеграции. 

ЕУ центарот располага со библиотека од книги 
и публикации од различни области на европските 
политики. 
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