
На 8 октомври годинава Европската 
комисија ја презентираше Стратегијата за 
проширување и главните предизвици за 
2014-2015 година, заедно со годишните 
извештаи за постигнатиот напредок во 
Република Македонија, Црна Гора, 
Србија, Турција, Албанија, Босна и 
Херцеговина и Косово. 
Во изминатите пет години, Комисијата го 
зацврсти кредибилитетот на политиката 
на проширување и ја подобри 
трансформативната моќ преку 
обезбедување на посилен фокус за 
адресирање на фундаменталните реформи, 
на почетокот на процесот на 
проширување. Комисијата постави 
посебен акцент на трите столба: владеење 
на правото, економското управување и 
реформата на јавната администрација, кои 
се тесно поврзани и се од фундаментално 
значење за успех во политичките и 
економските реформи и градење на 
основа за имплементација на правилата и 
стандардите на ЕУ. Генерално, 
Комисијата во следните 12 месеци, не 
препорачa свежи чекори за земјите од 
Западен Балкан, освен отворање на 
преговори за 2 поглавја со Турција.   
За Република Македонија, Европската 
комисија оценува дека политичките 
критериуми и понатаму се исполнуваат во 
задоволителна мера и по шести пат 
препорача отворање на пристапните 
преговори. Владата и опозицијата треба да 
превземат чекори за да се воспостави 
политичкиот дијалог во Собранието. 
Останува од суштинско значење да се 
преземат решителни чекори за решавање 
на прашањето за името. 
Во однос на Црна Гора, отворени се 12 
поглавја од преговорите, од кои 2 се 
условно затворени, нема препорака за 
отворање на нови поглавја. Започнато е 
спроведувањето на реформата од областа 
на владеењето на правото, потребни се 
видливи резултати кои ќе бидат клучни за 
динамиката на преговорите.  
За Србија започнаа преговорите, но ниту 
едно поглавје не е отворено. Земјата треба 
да продолжи со реформските приоритети 

на одржлив начин, темпото на 
преговорите ќе зависи од напредокот 
особено во владеењето на правото и 
динамиката во дијалогот меѓу Белград и 
Приштина. Процесот на скрининг е во 
тек и се очекува да заврши во март 
следната година. 
Албанија која го доби кандидат скиот  
статус во јуни годинава, треба да го 
консолидира реформскиот моментум и 
да ги фокусира напорите за да се справи 
со предизвиците од европската 
интеграција, на одржлив и инклузивен 
начин. Заедно, Владата и опозицијата 
треба да обезбедат политичка дебата 
особено во Парламентот. 
Босна и Херцеговина како пот енцијален 
кандидат, заостанува на патот на 
евроинтеграцијата. По изборите во 
октомври, од суштинско значење за 
земјата е да превземе итни социо-
економски реформи за да напредува со 
европската агенда. 
Турција ги започна прист апнит е 
преговори во 2005 година, отворени за 
14 поглавја, едно е условно затворено. 
Поглавјето 22 беше отворено во 
ноември 2013 година. Нотирано е 
продолжување на спроведувањето на 
реформскиот пакет за демократизација 
и преземени чекори за решавање на 
курдското прашање. Изразена е 
сериозна загриженост за независноста 
на судството и заштитата на основните 
слободи.  
Потпишана е Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација со Косово, 
кое мора да ги исполни клучните 
реформи особено во областа на 
владеењето на правото. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1100_en.htm 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014  
РАЗГЛЕДАН ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Евроамбасадорот г.Аиво Орав на 08 
октомври 2014 година официјално го 
предаде Извештајот на Европската 
комисија за напредокот на Република 
Македонија за 2014 година на 
претседателот на Собранието на 
Република Македонија, г.Трајко 
Вељаноски.  
На примопредавањето на Извештајот 
беа поканети и присуствуваа и 
потпретседателите на Собранието, 
координаторите на пратеничките 
групи во Собранието и 
претседателите на дел од 
собраниските комисии. 
Претседателот Вељаноски изрази 
задоволство од добивањето на 
шестата по ред препорака за 
отпочнување на пристапните 
преговори на Република Македонија 
со ЕУ и изрази уверување дека со 
уште посилен интензитет и 
посветеност Република Македонија 
останува на патот на реформите, 
подготвена и посветена и понатаму 
да работи за што поскоро да се 
интегрира, со цел безбедност и 
стабилност на државата и регионот и 
поголем економски просперитет и 
подобра општествена состојба на 
граѓаните. 
 

Согласно воведената пракса, и оваа 
година Извештајот за напредокот беше 
разгледан на седници на 
заинтересираните работни тела на 
Собранието.  
Националниот совет за евроинтеграции, 
Комисијата за надворешна политика и 
Комисијата за европски прашања на 
Собранието на Република Македонија, 
на 14 октомври 2014 година одржаа 
заедничка седница посветена на 
Извештајот на Европската комисија за 
напредокот на Република Македонија за 
2014 година. На седницата беа поканети 
и присуствуваа претседателот и 
членовите на Мешовитиот 
парламентарен комитет РМ-ЕУ, Шефот 
на делегацијата на ЕУ во Република 
Македонија и претставници на 
амбасадите на земјите-членки на ЕУ во 
Република Македонија. На седницата 
Советот и двете комисии усвоија 
заеднички заклучоци.  
Собранието, на 18 седница одржана на 
21 октомври 2014, по повод расправата 
по Извештајот, усвои заклучоци. 
 

http://www.sobranie.mk/ 

 

 
 

     «Реформите се остваруваат за 
да се задоволат поставените 
критериуми, кои пред сè се 
исполнуваат за добробит на 
граѓаните. Како политичари сме 
одговорни и имаме обврска на 
нашите држави да им 
овозможиме напредок, на 
граѓаните подобар живот«  
         Истакна претседателот 
Вељаноски на примопредавањето 
на Извештајот. 
 

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА РЕГИОНИ И ГРАДОВИ 2014  

Во организација на Комитетот на 
региони и Директоратот за регионална 
политика на Европската комисија, од 6 
до 9 октомври годинава, во Брисел, се 
одбележа 12-то издание на Европската 
недела на региони и градови 
"Отворени денови 2014".  

Настанот беше организиран под 
мотото "Растеме заедно-паметна 
инвестиција за луѓето".  

Европската недела на региони и 
градови претставува настан на кој 
претставници од сите делови на 
Европа го презентираат капацитетот за 
креирање на раст и работни места, за 
спроведувањет на кохезионата 
политика на ЕУ и за подобрување на 
важноста на европското владеење, на 
локално и регионално ниво. 

 

Програмата на настанот опфати три 
теми од аспект на поврзување на 
националните стратегии, градење на 
капацитети и територијална соработка. 
На настанот учествуваа околу 5.500 
претставници од  региони и градови на 
Европа, беа организирани околу 100 
работилници, дебати, изложби и  
можности за мрежно поврзување. 
Настанот "Отворени денови" 
претставуваше можност за 
поттикнување на приоритетите  за 
секој регион за периодот 2014-2020, 
можност за информирање за новиот 
инструмент за интегрирани 
територијални инвестиции, за 
финансиските инструменти и новите 
европски програми за територијална 
соработка.  
http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/od2014/index.cfm 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm


НОВИОТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА 2 

Страна 3  

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

ИЗБРАН НОВИОТ СОСТАВ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

Европскиот парламент на пленарната 
седница која се одржа на 22 октомври 
годинава, го одобри новиот состав на 
Европската комисија која ќе ја предводи 
Жан Клод Јункер.  
Поддршка со 423 гласа "за" дадоа трите 
големи политички групи во ЕП, 
Европската народна партија, 
Прогресивната алијанса на социјалисти и 
демократи и Алијансата на либерали и 
демократи. Групата на зелените, 
Европската обединета левица и групата 
на Европа на слобода и директна 
демократија со 209 гласа беа "против". 
Европските конзервативци и реформисти 
во ЕП, со 67 гласа беа "воздржани".  
Во составот на новата Комисија има 19 
поранешни министри, 9 поранешни 
премиери и потпретседатели на влади. 
Најстариот член на Комисијата има 64 
години, најмладиот 41 година.Комисијата 
е составена од 9 жени и 19 мажи. 
Пред изборот на новата Комисија, во 
комитетите на Европскиот парламент беа 
одржани јавни сослушувања на 
назначените кандидати за комесари, кои 
се пренесуваа во живо на веб страната на 
ЕП.  

И покрај тоа што имаше силен отпор за 
Шпанскиот кандидат, конзервативецот 
Мигел Аријас Кањете (назначен за 
комесар за клима и енергетика) и 
Унгарскиот кандидат Тибор Наврачич 
(за образование, култура, млади и 
спорт), истите беа избрани. Претходно, 
Европскиот парламент не ја прифати 
кандидатурата на поранешниот 
премиер на Словенија Аленка 
Братушек, за комесар за енергетика. Од 
Словенија, за комесар одговорен за 
ресорот транспорт, избрана е Виолета 
Булк.  
По согласноста дадена од страна на 
Европскиот парламент, Европскиот 
совет на состанокот на 23 октомври 
2014, формално ја назначи Европската 
комисија, согласно членот 17 од 
Договорот за ЕУ.  
Новата Комисија официјално ќе 
започне со работа од 01 ноември 
годинава, со мандат до 31 октомври 
2019 година. 
 
http://www.elections2014.eu/en/news-room/
content/20141022STO75852/html/New-
European-Commission-the-commissioners-and
-their-portfolios 

Европската комисија на 26 септември годинава ги 
соопшти деталите за финансиската поддршка на 
реформите во земјите од Западен Балкан и Турција, за 
следните 7 години. Преку новиот Инструмент за 
претпристапна помош - ИПА 2, ќе бидат достапни 
вкупно 11 милијарди евра.  
 
Во идентификувањето на клучните области за кои ќе се 
користи помошта биле вклучени властите на земјите од 
процесот на проширување. Биле извршени консултации 
со Европскиот парламент и земјите-членки на Унијата, 
со организации на граѓанското општество, меѓународни 
организации и финансиски институции.  
 
Регулативата ИПА 2 стапи во сила на 16 март 2014 
година и се применува ретроактивно од 1 јануари 2014 
година. Регулативата е надополнета со Заедничката 
регулатива за спроведување која претставува збир на 
поедноставени и усогласени правила за спроведување и 
процедури за сите инструменти за надворешни акција, 
како и Регулативата за спроведување на ИПА2 донесена 
од Комисијата на 2 мај 2014 година. 

Финансиската помош ќе биде насочена кон 
стратешките приоритети на земјите кои сакаат да се 
приклучат кон ЕУ, за зајакнување на регионалната и 
територијалната соработка и инвестициите. Клучни 
области се: реформатa во управувањето и јавната 
администрација, владеењето на правото и основните 
права, како и поддршка на економскиот раст и 
конкурентноста. 
 
Новиот инструмент ИПА 2 треба да функционира со 
поедноставени правила со цел да се обезбеди полесен 
пристапат до финансиите, преку добро дефиниран 
сет на индикатори и цели кои ќе овозможат точно 
следење и евалуација на програмите.  
 
Фондот на средства од ИПА 2 што се доделуваат на 
Република Македонија изнесува вкупно 664,2 
милиони евра, во следните 7 години.  
 
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/
index_en.htm#ipa2 
Indicative Strategy Papers 2014 – 2020. 

http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20141022STO75852/html/New-European-Commission-the-commissioners-and-their-portfolios
http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20141022STO75852/html/New-European-Commission-the-commissioners-and-their-portfolios
http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20141022STO75852/html/New-European-Commission-the-commissioners-and-their-portfolios
http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20141022STO75852/html/New-European-Commission-the-commissioners-and-their-portfolios
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?key_document=080126248ca659ce


Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА ИНВЕСТИРА 647 МИЛИОНИ ЕВРА ВО ЕНЕРГЕТСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

На 29 октомври годинава, земјите-членки 
на ЕУ постигнаа согласност за алокација 
на 647 милиони евра за поддршка на 
приоритетни инфраструктурни проекти во 
енергетиката.  
 
Најголем дел од средствата ќе се наменат 
за проекти за гас во Балтичкиот регион, 
Централна, Источна и Југоисточна 
Европа.  
 
Проектите ќе се  финансираат преку ЕУ 
Програмата-CEF (Фонд за поврзување на 
Европа). Исто така ќе се кофинансираат и 
проекти за иновативни технологии на 
електрична енергија. 
 
Со проектите ќе се зголеми енергетската 

безбедност во Европа и ќе се придонесе 
за комплетирањето на Внатрешниот 
пазар на енергија и за интеграцијата на 
обновливите извори во енергетската 
мрежа.  
 
Во рамките на Фондот за поврзување 
на Европа, за периодот 2014-2020, за 
транс-европската енергетска 
инфраструктура планирани се средства 
од 5,85 милијарди евра.  
 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/

pci_en.htm 

СТРАТЕГИЈА ЗА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Справувањето со климатскте промени е 
стратешки приоритет за Европската унија. 
За да се зајакне издржливоста на 
социјалните и економските системи на 
земјите-членки на Унијата, потребни се 
ефикасни мерки за прилагодување кон 
климатските промени, со што ќе се 
намалат трошоците, ќе се оствари заштеда 
на природните и човечки ресурски и ќе се 
стимулира економската обнова. 
Инвестирањето во зелени технологии за 
прогресивно намалување на емисиите на 
стакленичките гасови ќе ја зајакне 
економијата и конкурентноста на Унијата 
и ќе придонесе за креирање на нови 
работни места.  
Локалните власти имаат клучна улога во 
спроведувањето на мерките за справување 
со климатските промени. Во март 2014 
година, беше промовиран пакетот на 
иницијативи на градоначалниците, за 
прилагодување кон климатските промени, 
со цел градовите да се вклучат во акцијата 
и како поддршка за превземање на мерки. 
Ова претставува прва пан-европска 
иницијатива за поддршка на европските 
градови и платформа за размена на 
најдобрите искуства од праксата.Со 
приклучувањето во Иницијатива на 
градоначалниците за прилагодување кон 
климатските промени, локалните власти 
ќе имаат можности за подобра соработка, 
подигнување на јавната свест и за мерките 
кои треба да се превземат.  

На 16 октомври годинава во Брисел, се 
одржа значаен настан за Европската 
иницијатива на градоначалниците, каде 
100 градоначалници на европски 
градови се потпишаа на иницијативата 
и ја потврдија подготвеноста за 
превземање на акции за справување со 
климатските промени. 
Во април 2013 година, Европската 
комисија усвои Стратегија на ЕУ за 
адаптација кон климатските промени, 
која претставува рамка за зајакнување 
на отпорноста на Европа на влијанието 
од климатските промени. Стратегијата  
се фокусира на 3 главни цели: 
промовирање  на поголема соработка и 
акции од страна на земјите-членки на 
ЕУ, подобро информирање за процесот 
на днесување на одлуки и  климатска 
акција на ниво на Унијата.  
За справување со климатските промени 
потребни се стратегии на локално, 
регионално, национално и меѓународно 
ниво. Најмалку 20% од Буџетот на ЕУ 
за 2014-2020, ќе се трошат за климатски 
акции, вклучително и 860 милиони евра 
преку Инструментот Life. 
 
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/
index_en.htm 
http://mayors-adapt.eu/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1138_en.htm  
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Европските лидери, на состанокот на 
Европскиот совет одржан на 23 октомври 
2014 постигнаа согласност за новата 
политичка рамка за клима и енергија која 
вклучува обврзувачка цел  од најмалку 40% 
на eмисиите на стакленичките гасови 40% 
под нивото од 1990,  користење на 
обновливите извори на енергија најмалку 
27% на ниво на ЕУ, зголемување на 
енергетската ефикасност најмалку за 27% и 
комплетирање на Внатрешниот пазар на 
енергија преку целта за електрична 
интерконенција од 15% помеѓу земјите-
членки. 
Претходно, Европскиот совет, на 
состаноците во март и јуни годинава, не 
успеа да постигне согласност по предлогот 
на Европската комисија, која во јануари 2014 
предложи неколку обрзувачки цели до 2030 
година, со цел да се ограничи глобалното 
затоплување на не повеќе од 2°C. Комисијата 
претходно предложи повисоки прагови на 
обврзувачките цели, особено за енергетската 
ефикасност. Во конечниот текст на усвоените 
заклучоци додадена е флексибилна клаузула, 
со што се дава можност, Советот повторно да 
се наврати на поставените цели, по самитот 
на ОН во декември годинава.  
Пред одржувањето на октомврискиот 
состанок на Европскиот совет, министрите за 
животна средина на земјите од 
Вишеградската група (Чешка, Словачка, 
Унгарија, Полска) како и Бугарија и 
Романија, на 30 септември годинава во 
Братислава, Словачка, усвоија заедничка 
изјава во која изразија противење на 
предложените обврзувачки цели за 
обновлива енергија и енергетска ефикасност. 
Во заедничката изјава, шесте земји нагласија 
дека е потребен натамошен напредок пред да 
се постигне конечен договор за 
предложените цели и принципи кој "ќе 
одразува различните регионални потреби и 
околности, на балансиран начин".  
Шесте држави, забележува дека Европската 
комисија не подготвила индивидуални 
оценки на влијанието, што било побарано од 
Европскиот совет, во март годинава. Според 
проценките на Полска, 40% намалување на 
емисиите на стакленичките гасови до 2030, 
ќе доведе до пораст на цената на домашната 
енергија за 120% што ќе се одрази на 
економијата. 
Постигнувањето на целите за обновлива 
енергија и енергетска ефикасност е различно 
кај земјите-членки на Унијата. Според 
Европската комисија, целите за обновлива 
енергија до 2020 година, ќе можат да ги 

исполнат само 14 од земјите-членки. 
Според Евростат, во 2012 година, 
уделот во потрошувачката на 
обновлива енергија во ЕУ изнесувал 
14,1%, но со изразени регионални 
разлики, како во Унгарија, Чешка, 
Полска и Словечка кои оствариле 
просек под нивото на ЕУ, односно од 
9,6 -11,2%. Причината за ова е поради 
тоа што во производството, земјите го 
користат јагленот како главен 
енергетски извор, кој емитува 
најмногу CO2.  
Од друга страна, група од 13 земји-
членки на ЕУ, претежно западните и 
северните држави, т.н. група за зелен 
развој, ги поддржуваат обврзувачките 
цели за намалување на стакленичките 
гасови за 40% до 2030. Сепак, оваа 
група во март годинава, изјави дека 
"Советот треба да постигне согласност 
за обврзувачки цели за обновливите 
извори на енергија, кои од страна на 
ЕУ не треба да бидат преведени во 
обврзувачки национални цели, 
оставајќи поголема флексибилност за 
земјите-членки, за развивање на 
националните стратегии за обновлива 
енергија. Целите на ЕУ треба да бидат 
најмалку 27%". 
Според претседателот на Европскиот 
совет, Херман Ван Ромпуј, донесената 
одлука е предводена од 3 принципи на 
праведност - придонесот на зекоја 
земја-членка според нејзиниот 
напредок и капацитет, солидарност - 
дополнителна поддршка за земјите со 
пониски приходи за да се приклучат 
кон преминот во чиста енергија и 
економичност - од ЕУ перспектива, 
средствата ќе се трошат на 
поефикасен начин. 
 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf 
http://euobserver.com/news/125852 
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Дел од буџетот на ЕУ се финансира со 
приходи како национален придонес на 
секоја од земјите-членки. Со цел да се 
обезбеди балансиран ЕУ буџет, во 
третиот квартал од годината, редовно се 
врши рекалкулација на придонесот кој 
земјите-членки го плаќаат во Буџетот на 
ЕУ, согласно ажурираните статистички 
податоци. Конечна одлука се донесува во 
рамките на механизмот за решавање на 
буџетските прашања, меѓу Европската 
комисија, Европскиот парламент и 
Советот. 
Европската комисија на 17 октомври 
годинава предложи измени на буџетот на 
ЕУ за 2014, што треба да се усвојат до 
крајот на годината. Во измените на 
буџетот на ЕУ за 2014, Комисијата 
предлага дел од земјите-членки 
значително да го зголемат својот 
придонес.  
Во Велика Британија измените на 
буџетот на ЕУ наидоа на силна реакција, 
бидејќи земјата, до 1 декември годинава 
ќе треба да плати  2.1 милијарди евра, а 
според некои проценки и повеќе. 
Износот од 2.1 милјарди евра е околу 1/5 
од вкупниот годишен придонес кој 
Велика Британија го плаќа во буџетот на 
ЕУ. Според постојните ЕУ прописи, не 
постои можност на Велика Британија да 
и се даде повеќе време за да ги плати 
средствата. Доколку навремено не 
изврши плаќањето, Европската комисија 
ќе испрати писмо до Владата на 
Обединето Кралство, со барање за 
објаснување на причините. Измените на 
ЕУ буџетот, Британскиот премиер 
Дејвид Камерон ги оцени како 

неприфатливи, и на Европскиот совет 
на 23 октомври годинава, побара да 
се одржи состанок на министрите за 
финансии на ЕУ. Спорот се случува 
во момент кога во Велика Британија 
тече голема дебата за останување на 
земјата во ЕУ, поради одржувањето 
на референдумот во 2017 година.  
Холандија ќе треба да плати 300 
милиони евра, а Германија 780 
милиони евра. Од друга страна, на 
Франција ќе и бидат вратени околу 
една милијарда евра. Комисијата 
побара дополнителни објаснувања од 
5 земји-членки (Италија, Франција, 
Словенија, Австрија и Малта), во 
однос на одржувањето на дефицитот. 
Комисијата може дополнително да 
побара, земјите-членки да ги 
ревидираат буџетските планови, 
доколку процени дека има 
отстапување од буџетските прописи 
или нема доволно реформски напори. 
Случајот со Франција е 
чувствителен, бидејќи предвидениот 
дефицит од 4.3% од БДП, е далеку 
над претходно утврдениот дефицит 
од 3%. Властите во Италија, реагираа 
на интервенирањето на Европската 
комисија во планирањето на 
националните буџети во насока на 
намалување на дефицитот.  
http://www.euractiv.com/sections/uk-
europe/budget-row-escalates-uk-bill-rises-
eu36bn-309530 

Генералниот директорат за правда и 
согласно програмата за правда и 
програмата за права, еднаквост и 
граѓанство (2014-2020).  
 
http://ec.europa.eu/justice/eu-justice-day-
2014/downloads_en.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Европскиот ден на правдата секоја 
година се одбележува на 25 октомври, 
со цел европските граѓани поблиску да 
се информираат за нивните права како и 
за зголемување на јавната свест за 
правото на ЕУ, за работата на Советот 
на Европа и Европската комисија, во 
областа на правдата.  
 
И оваа година во одбележувањето на 
Европскиот ден на правдата беа 
вклучени судските институции и органи 
на земјите-членки, со организирање на 
бројни настани за пошироката јавност. 
 
Европскиот ден на правда е дел од 
иницијативите кои се промовирани од 
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Новиот европски комесар за хуманитарни 
прашања и управување со кризи, Кристос 
Стилианидес, е назначен за координатор за 
борба против еболата. 
Европската унија засега е добро подготвена 
за спречување на ширењето на вирусот 
ебола, на нејзина територија. Ниту еден 
систем не е безбеден во целост,  поради што е 
неопходно строго почитување на 
процедурите.  
Во моментот Данска и Португалија 
располагаат со најдобри капацитети за 
справување со оваа тешка болест (болнички 
кревети, одделенија за изолација, заштитна 
опрема и авиони за медицински потреби).   
Во земјите-членки на ЕУ зголемени се  
контролите на аеродромите, но Франција 
смета дека е особено важно да се проверува 
здравјето на патниците кои ги напуштаат 
земјите погодени од болеста. Првиот случај 
на пренесување на болеста беше регистриран 
во Шпанија, како и 6 лица од болницата за 
кои имаше сомневање дека се заразени со 
ебола.  
Во ЕУ се смета дека засега нема опасност од 
ширење на болеста, бидејќи санитарните и 
здравствените прописи во Унијата неможе да 
се споредат со оние во Африка. Сепак, не се 
исклучува потребата болничките процедури 
и критериумите за утврдување на појавата на 
ебола, дополнително да се ревидираат. 
На 23 октомври, Европската комисија објави 
дека од буџетот на ЕУ итно ќе се издвојат 24 
милиони евра за истражување на вирусот 
ебола. 
Не сите земји-членки на ЕУ располагаат со 
неопходни средства за заштита од болеста. 

Земјите како на пр.Грција и Шпанија, во 
кои се спроведуваат строги мерки на 
штедење, се особено ранливи и 
придонесуваат за несигуирност на 
европскиот систем на заштита. 
Според податоците од Светската 
здравствена организација, во Западна 
Африка  од ебола починале 4.500 луѓе 
особено во Либерија, Сјера Леоне и 
Гвинеја. 
Лидерите на ЕУ на состанокот на 
Европскиот совет одржан на 24 октомври 
годинава се согласија за зголемување на 
финансиската помош за справување со 
епидемија од ебола, до една милијарда 
евра.  
Според податоците на ОН, за лечење на 
заболените од ебола во најтешко 
погодените области, потребни се 10.000 
кревети.  
На 20 ноември годинава, Канада испрати 
контингент на експериментална доза на 
вакцина, во болница во Женева каде ќе 
се врши тестирање за потребите на 
Светската здравствена организација. 
 
http://ec.europa.eu/health/ebola/index_en.htm 
http://www.european-council.europa.eu/home-
page/highlights/europe-leads-the-way-in-the-
fight-against-climate-change-and-ebola?lang=en 
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/ 
 

 
 
 
 
 
 

подобрување на животната средина, 
квалитетот на воздухот, справувањето со 
климатските промени, миграцијата и 
адаптацијата, еко-иновациите и одржливо 
вработување, енергетските перформанси, 
зелената урбана област за одржливо 
користење на земјиштето, интегриран 
систем на управување со животната 
средина, локален транспорт, природа и 
биодиверзитет, квалитетот на  акустичната 
средина, производство и управување со 
отпад, третман на отпадните води.  
Жирито вклучува претставници од 
Европската комисија, Европскиот 
парламент, Комитетот на региони, 
Европската агенција за животна средина, 
сојузот на градоначалници и Европското 
биро за животна средина. 
 

Наградата за Европски зелен град 
претставува признание за определбата за 
урбаното живеење во чиста здрава околина. 
Во трката за наградата за 2017 година се 
градовите: Бурса (Турција), Каскас 
(Португалија), Корк (Ирска), Есен 
(Германија), Хертохенбос (Холандија), 
Истанбул (Турција), Лахти (Финска), 
Лисабон (Португалија), Нијмеген 
(Холандија), Пеќ (Унгарија), Порто 
(Португалија) и Умео (Шведска).  
Овие градови се предводници во 
поставувањето на високи стандарди за 
одржлив урбан развој, земајќи ги во 
предвид потребите на граѓаните и 
воведување на иновативни решенија за 
промени на околината. 
Во јуни 2015 година, градовите-кандидати 
ќе бидат поканети да презентираат свои 
проекти пред меѓународно жири, кое ќе ја 
оценува  посветеноста да продолжат со 

 

 

«Од Буџетот на ЕУ 

итно ќе се издвојат 24 

милиони евра за 

истражување на 

вирусот ебола» 
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http://ec.europa.eu/health/ebola/index_en.htm
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/europe-leads-the-way-in-the-fight-against-climate-change-and-ebola?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/europe-leads-the-way-in-the-fight-against-climate-change-and-ebola?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/europe-leads-the-way-in-the-fight-against-climate-change-and-ebola?lang=en
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/


Имајќи ги во предвид индикаторите и 
критериумите, се очекува да се намали 
бројката на градовите кои аплицираа за 
наградата.    
Градот победник ќе ја зацврсти својата 
репутација, ќе се зголемат можностите за 
посета, работа, забава и живот. 
Победникот ќе биде објавен на 
церомонијата во јуни 2015 година во 
Бристол, Обединетото Кралство. 
Наградата Европски зелен главен град 
произлегува од иницијативата покрената 
од градовите со зелена визија. Концептот 
е потврден на средбата одржана во 
Талин, Естонија, на 15 мај 2006, каде 15 
европски градови и Асоцијацијата на 
градови на Естонија потпишаа 
Меморандум за разбирање.  

Досега, наградата ја имаат добиено седум 
европски градови, започнувајќи од 2010 
година. Стокхолм беше град кој прв ја 
доби наградата, потоа Хамбург за 2011 
година, Виторија за 2012 година, Нант за 
2013 година и Копенхаген за 2014 година. 
На градот Бристол ќе му се додели 
награда за 2015 година, додека на 
Љубљана за 2016 година. 
 
http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/applying-for-the-
award/2017-egca-applicant-cities/index.html 
 
 

Европската комисија на 08 октомври 
годинава постави пилот-интернет страна 
на Европската биоекономска 
обсерваторија, што претставува прв обид 
на едно место да се презентираат 
најважни податоци за развојот на 
биоекономијата.  
Се очекува оваа алатка да претставува 
важен ресурс за сите заинтересирани 
страни во креирањето на политиките и 
инвестициите, на национално и 
регионално ниво.  
Интернет страната беше промовирана на 
конференција која се одржа во Турин, 
организирана во рамките на 
Италијанското претседателство со 
Советот на Европската унија. 
Иновативната биоекономија е од витално 
значење за реиндустријализација на 
Европа и може да придонесе за креирање 
на нови 1,6 милиони вработувања до 
2020 година, односно до 90.000 до 2030 
година, во поморскиот и био-хемискиот 
сектор. 
Европската стратегија за биоекономија е 
усвоена од Европската комисија уште во 
2012 година, и има за цел да го отвори 
патот кон поиновативна, ресурсно-
ефикасна и конкурентна економија, која 
ги усогласува безбедноста на храната со 
одржливото користење на обновливите 
извори на биолошки ресурси за 
индустриски и енергетски цели.  

Страна 8 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

            
 

БИОЕКОНОМИЈА - ОД КОНЦЕПТ ДО РЕАЛНОСТ 

Стратегијата се базира на три столба: 
инвестиции во истражувањата, иновации и 
вештини; засилена интеракција помеѓу 
политиките и зајакнување на пазарите на 
конкурентноста во биоекономијата. 
Биоекономијата опфаќа производство на 
обновливи биолошки ресурси и нивно 
претворање во храна, сточна храна, био-
производи и биоенергија. Во себе вклучува 
повеќе гранки: земјоделство, шумарство, 
рибарство, производство на хартија, 
делови од хемиската, биотехнолошката и 
енергетска индустрија.  
Замената на фосилните суровини со 
обновливи биолошки ресурси е неопходна 
компонента на политиката за справување 
со климатските промени. 
Примери за иновативна биоекономија се: 
повеќенаменски иновативни биорафинерии 
за регионален раст во Европа, намалување 
на влијанието на пакувањето на храна врз 
животната средина и др. 

 
http://biobs.jrc.ec.europa.eu/ 

 

«Копенхаген е прогласен 

за Европски зелен град за 

2014 година– со 

најуспешен модел на 

зелена економија, 

ефикасна комуникациска 

стратегија и 

посветеност за 

остварување на целите 

за намалување на CO2 до 

2025 година» 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2017-egca-applicant-cities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2017-egca-applicant-cities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2017-egca-applicant-cities/index.html
http://biobs.jrc.ec.europa.eu/


На 23 јули годинава се донесе нова 
Регулатива 910/2014 на Европскиот 
парламент и Советот, за електронска 
идентификација и доверливи услуги за 
електронски трансакции на Внатрешниот 
пазар (eIDAS). Регулативата претставува  
рамка за обезбедување на услуги и 
претставува сет на правила со кои се 
замени постојната Директивата 1999/93/
ЕЗ. 
Новоизбраниот претседател на Европската 
комисија, во текот на мандатот ќе треба да 
овозможи секоја трансакција на 
Комисијата да се врши по електронски 
пат.  
Регулативата (eIDAS) овозможува 
користење на електронски средства за 
идентификација и за сметки (електронски 
потписи, електронска продажба, времен 
печат, регистрирана електронска испорака 
и веб-страница за проверка), од страна на 
граѓаните, бизнисот и јавната 
администрација за пристап до онлајн 
услуги или управување со електронски 
трансакции. Со новата правна рамка ќе се 
подобри практичноста и довербата на 
онлајн потрошувачите, властите и 
бизнисот. 
Новата ЕУ регулатива претставува рамка 
заснована на интероперабилност, 
управување со ризик и цврсти принципи за 
транспарентност, доверба и технолошка 
неутралност. Најмногу од сѐ, се 

овозможува голем број на нови 
трансакции и интеракции да бидат 
направени преку границите. Тоа 
претставува суштински елемент и 
можноста, еден пазар на ЕУ да се 
трансформира и да функционира во 
новата дигитална ера. 
Со намалување од само еден процент од 
средствата кои се трошат за јавни 
набавки, годишно ќе се заштедат 20 
милијарди евра, или со услугите на е-
Влада се доаѓа до заштеда од речиси 15 
милијарди евра до 2020 година.  
По усвојувањето на соодветните акти за 
спроведување на регулативата, до 
средината на 2015 година, земјите-
членки меѓусебно ќе можат доброволно 
да признаат одредена е-идентификација 
на друга земја-членка.  
Правилата за доверливост на услуги ќе 
се применуваат од 01 јули 2016 година.  
Задолжителното меѓусебно признавање 
на електронска идентификација и 
доверливи услуги (eIDAS), ќе се 
применува од средината на 2018 година. 
 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/trust-
services-and-eid 
 

 
 
 

 
 

1. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 

12-13 ноември 2014, Брисел; 

2. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 

24-27 ноември 2014, Стразбур 

3.Конференција на високо ниво за 

Енергетската политика на ЕУ, 17 ноември 

2014, Брисел 

4.Конференција за Стратегијата на ЕУ за 

јадранско-јонскиот регион, 18 ноември, 

Брисел 

 
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 


