
Претседателот на Европската комисија 
Жан Клод Јункер на 11 декември 
годинава ја презентираше работната 
програма на Комисијата за 2015 година, 
на средбата со претседателот на 
Европскиот парламент и лидерите на 
политичките групи.  
На 16 декември годинава, Европската 
комисија ја усвои работната програма за 
2015 година, во која се утврдени 
планираните мерки со цел да се зголеми 
вработеноста, растот и инвестирањето. 
Европските граѓани очекуваат ЕУ да се 
соочи со големите економски и социјални 
предизвици, особено да се справи со 
невработеноста и да се подобри 
конкурентноста. Од Унијата се очекува да 
биде поотворена за тоа што го работи и 
начинот на кој го работи.  
Програмата за 2015 година содржи 23 
нови иницијативи на Европската 
комисија, врз основа на политичките 
насоки кои претходно беа претставени во 
Европскиот парламент.  
За следната година Комисијата најавува: 
- План за вложување во Европа, 
проследен со законодавна активност со 
цел да се поттикнат јавните и приватните 
инвестирања во реалната економија, во 
износ од најмалку 315 милијарди евра во 
следните три години, 
- амбициозен пакет за Единствен 
дигитален пазар, преку креирање на 
услови за динамична дигитална 
економија и општество, дополнување на 
прописите за телекомуникации, 
модернизација на правилата за авторските 
права, поедноставување на прописите за 
потрошувачите при вршење на 
електронски набавки, зголемување на 
кибернетичката безбедност и ширење на 
дигитализацијата, 
- први чекори во пресрет на Европската 
енергетска унија, за обезбедување на 
енергетска сигурност и идна интеграција 
на националните енергетски пазари, 
-поправеден пристап за одданочувањето, 
преку акциски план поврзан со напорите 
за сузбивање на даночната евазија, мерки 
на ниво на ЕУ за создавање на систем во 
кој добивката се оданочува во земјата во 
која е генерирана, автоматска размена на 

информации за правилата за даноците 
и стабилизација на основицата на 
данокот на добивка, 
- Европска миграциска агенда, преку 
развивање на нов пристап  на легална 
миграција како во Европа би се 
привлекле таленти и вештини, 
подобрување на управувањето со 
миграциите преку подобра соработка 
со трети земји, и солидарноста меѓу 
земјите-членки, 
- поцврста Економски и монетарна 
унија, продолж ување на напорит е за 
промовирање на економска стабилност 
и привлекување на инвеститори во 
Европа. 
При подготовката на програмата, 
Комисијата разгледала околу 450 
предлози кои чекале на одобрување во 
Европскиот парламент или во Советот. 
За 80 од предлозите, Комисијата 
предложила повлекување или измени, 
бидејќи не се во согласност со 
приоритетите на новата Комисија. 
Работната програма за која се 
дебатираше на пленарната сесија на 
Европскиот парламент, на 16 декември 
годинава, предизвика различни 
реакции кај европратениците. Беше 
поздравена подготвеноста на 
Комисијата за промени, но и 
спротивствени мислења за 
повлекувањето на некои од предлозите, 
особено за породилното отсуство и за 
циркуларната економија.   
За новата програма на Комисијата, 
Европскиот парламент ќе го даде 
мислењето во резолуцијата за која ќе се 
гласа на пленарна седница на 15 
јануари 2015, во Стразбур.  
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

2000 ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ЧЕКААТ НА РЕД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОД ЕВРОПСКИОТ ФОНД ЗА 
СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ 

На 9 декември годинава специјална 
работна група за инвестиции на ЕУ, 
составена од земјите-членки, Европската 
комисија и Европската инвестициска 
банка, објави извештај во кој се 
идентификувани околу 2.000 европски 
проекти за потенцијални инвестиции од 
околу 1300 милијарди евра.  
Работната група формирана во септември 
2014 година, по барање на министрите за 
економија и финансии на ЕУ, имаше 
мандат да идентификува конкретни 
активности за зголемување на 
инвестициите, преку потенцијално 
одржливи проекти од европско значење и 
нивна реализација. Лидерите на Унијата, 
во октомври годинава побараа извештајот 
да биде презентиран пред состанокот на 
Европскиот совет во месец декември. 
Во фокусот на работната група биле 
проекти во клучните области за 
зголемување на растот: знаењето, 
иновациите, дигиталната економија, 
енергетската унија, транспортна и 
социјалната инфраструктура, природните 
ресурси и животната средина. Секој 
проект идентификуван од работната 
група темелно се оценува, пред да се земе 
во предвид негово финансирање.  
Од земјите-членки на ЕУ беше побарано 
до Европската комисија да достават листа 
на предлог-проекти. Во листата има 
проекти како: изградба на нов терминал 
на аеродром во Хелсинки, надградба на 
системот за одбрана од поплави во 
Велика Британија, подобрување на 
енергетската ефикасност на јавните 
објекти во Франција, ново пристаниште 
во Ирска и др. Од предлог-листата на 
проекти доставена од Франција, 40% од 
проектите се за дигитализација и 
иновации, а остатокот за инвестиции во 
транспортот, образованието и 
енергетиката.  
Најголемиот инфраструктурен прoект на 
Франција изнесува околу 300 милиони 
евра за три години и се однесува на 
железничката врска Шарл Де Гол и на 
мрежата на метрото Grand Paris Express.   

На 26 ноeмври 2014 година, 
претседателот на Европската комисија 
Жан Клод Јункер го презентираше 
Планот за Европскиот фонд за 
стратешки инвестиции, за кој се надева 
дека во следните три години ќе доведе 
инвестиции (во голема мера приватни) 
од 315 милијарди евра.  
Износот би можел да се зголеми 
доколку земјите-членки придонесат со 
сопствени средства во планот. На овој 
инвестициски план, аналитичарите 
гледаат како на имплицитен договор 
меѓу Европската централна банка и 
земјите-членки, во време кога многу од 
нив се справуваат со голема 
невработеност и слаб економски раст. 
 Според условите од договорот, земјите-
членки ќе треба да се посветат на 
реформите, да ја подобрат 
конкурентноста и да ги зајакнат 
инвестициите. За возврат, Европската 
централна банка ќе воведе политика на 
кванититативно олеснување, 
вклучително и купување на државни 
обврзници со цел да ја врати готовината 
во европската економија. 
Европските лидери на состанокот на 
Европскиот совет го поддржаа 
креирањето на  Европскиот фонд за 
стратешки инвестиции од 315 
милијарди евра, при што побараа 
првите инвестициски проекти да 
започнат во средината на 2015 година.  
Европската комисија очекува 
финансирањето на првите селектирани 
проекти да започне од 15 јуни 2015 
година. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
2480_en.htm 
http://www.euractiv.com/sections/innovation-
enterprise/2000-projects-line-juncker-plan-
funding-310721 
 
 

«Знаењето, иновациите, 

дигиталната економија, 

енергетската унија, 

транспортна и 

социјалната 

инфраструктура, 

природните ресурси и 

животната средина, се 

приоритетни области 

за идно финансирање во 

Унијата» 
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Надлежности на Комесарот за европска 
соседска политика и преговори за 
проширување: 
-продлабочување на односите со соседите на 
ЕУ кон југ и исток, во интерес на ЕУ и 
партнерите; 
-промовирање на стабилност на европските 
граници и помагање на соседните земји да 
развиваат стабилни демократски институции 
според Европската соседска политика; 
-координирање на понудата на ЕУ за поблиска 
соработка во областите: трговија, мобилност, 
енергија, образование; 
-продолжување на преговорите за членство во 
ЕУ кои се во тек, помош во подготовката за 
идните предизвици на земјите кои имаат 
перспектива  за членство;  
-поддршка на предпристапните земји во 
спроведување на демократските и 
економските реформи, почитување на 
владеењето на правото,  зајакнување на 
економското управување и конкурентноста, 
развивање на функционална јавна 
администрација и градење на мостови со 
соседните земји. 

Страна 3  

ЈОХАНЕС ХАН - КОМЕСАР ЗА ЕВРОПСКА СОСЕДСКА ПОЛИТИКА И  ПРЕГОВОРИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ   

Во интервјуто дадено за ЕурАктив, на почетокот 

на месец декември, според Хан "дури и без 

натамошно проширување на ЕУ во следните пет 

години, изгледите за пристапување ги движат 

структурните реформи и промовираат 

демократизација. Секоја земја го дефинира 

темпото и динамиката на пристапниот процес во 

ЕУ.  

Во извештаите на Европската комисија за 

напредокот на земјите од процесот на 

проширување постигнат во 2014 година, 

отсликана е реалноста дека ниту една од земјите 

нема да бидат целосно подготвени да пристапат 

во ЕУ до 2019 година.  

Преговорите нема да забават, напротив ЕУ ќе 

продолжи и понатаму да нуди секаков можен 

облик на поддршка со цел да напредуваат 

реформите во земјите од проширувањето".  

 

Според Хан, за земјите од процесот најважно е да 

се концентрираат на економските реформи, и 

особено принципот  на "квалитет во брзината" во 

однос на реформите.  

Лична цел на Хан е да помогне во решавањето на 
"судирот на јазикот" помеѓу Грција и Македонија. 
Мора да се направат конкретни чекори за 
решавање на конфликтот кој сериозно го 
попречува процесот на пристапување на 
Македонија во ЕУ.   
Според Хан, во Србија и Црна Гора постигнат е 
добар напредок, но сеуште има многу области, 
особено владеењето на правото, каде што се 
потребни поголеми напори. 
 
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/
hahn-enlargement-stalemate-will-not-slow-accession-
negotiations-310572 

Јоханес Хан е актуелен Комесар за 
европска соседска политика и 
преговори за проширување во 
Европската комисија предводена од 
Жан Клод Јункер.  
Во периодот 2010-2014 ја извршуваше 
функцијата Комесар за регионална 
политика во вториот мандат на 
Европската комисија предводена од 
Баросо.  
Хан е австриски политичар, член на 
народната партија на Австрија, а во 
периодот 2007-2010 бил министер за 
наука и истражување. 
 
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
hahn_en 
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исполнуваат врз база на постигнатиот 
напредок.  
Советот ја зема во предвид препораката 
на Европската комисија  дека треба да се 
отворат пристапните преговори со 
Република Македонија.  
Во насока да се донесе евентуална 
одлука на Европскиот совет да ги отвори 
претпристапните преговори со земјата, 
Советот на ЕУ ќе се врати на прашањето 
во секое време во 2015 година, врз 
основа на оценката од Европската 
комисија, за спроведувањето на 
реформите, вклучително и во контекст 
на Пристапниот дијалог на високо ниво, 
и видливи преземени чекори за 
промовирање на добрососедски односи и 
постигнување на заемно прифатливо 
решение за прашањето за името. 
 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/146326.pdf 
 
 

ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ ОСТАНУВА ОД КЛУЧНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЕУ 

Советот за општи работи на ЕУ, на 
состанокот на 16 декември годинава усвои 
заклучоци за процесот на проширување на 
ЕУ како и за улогата на Советот во 
заштитата на владеењето на правото.  Во 
заклучоците, европските министри ја 
истакнаа важноста за земјите, да го 
задржат моментумот на потребните 
економски и институционални реформи, 
но исто така да ги задржат и заложбите за 
почитување на фундаменталните 
вредности на ЕУ, како слободата на 
изразување и медиумите.  
Министрите укажаа на важноста, земјите 
од процесот на проширувањето, постепено 
да се усогласуваат со политичките 
позиции на надворешната политика  на 
ЕУ, особено за прашања од заеднички 
интерес, како Русија и Украина. 
Во однос на Република Македонија, 
Советот го поздравува фактот што 
европската агенда останува стратешки 
приоритет на земјата. Советот во голема 
мера ја споделува оценката со Европската 
комисија, дека политичките критериуми 
продолжуваат задоволително да се 

Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ДЕКЕМВРИСКИ СОСТАНОК НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ 

Главни теми на состанокот на лидерите на 
ЕУ кој се одржа во Брисел на 18 декемви 
годинава, беа поттикнување на 
инвестициите и ситуацијата на источната 
граница при што беа разменети мислења 
за политиката на Русија кон соседите.  
Претседателот на Советот, Доналд Туск 
кој ја презеде функцијата од 1 декември 
годинава, истакна дека не може да се 
постигне долгорочно решение за Украина 
без соодветна, доследна и заедничка 
европска стратегија за Русија.  
И покрај разликите во ставот спрема 
Русија, европските лидери се согласија да 
се продолжи со финансиската помош на 
Украина, со цел земјата да ги спроведе 
политичките и економските реформи. 
Санкциите кон Русија не се заоструваат, 
европските лидери порачаа дека се 
спремни да ги ублажат постојните мерки 
доколку се уверат во почитувањето на 
мировниот договор со Украина, постигнат 
во Минск во септември годинава.  
Европските лидери и покрај различните 
ставови, го поддржаа новиот 
инвестициски план од 315 милијарди евра 
за следните 3 години.  
 

Определбата за интензивирање на 
структурните реформи, итно 
воспоставување на Европски фонд за 
стратешки инвестиции и натамошни 
напори за да се обезбедат сигурни 
јавни финансии, се трите прашања за 
кои на самитот, лидерите на ЕУ 
постигнаа договор. 
Следниот состанок на Европскиот 
совет ќе се одржи на 12 и 13 февруари 
2015 година. 
 
http://www.european-council.europa.eu/home-
page/  
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/146326.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/146326.pdf
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/2-major-challenges-for-europe-investment-and-eastern-neighbourhood
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/2-major-challenges-for-europe-investment-and-eastern-neighbourhood


Европски омбудсман, надлежен за 
жалбите во однос на повреди 
на човековите права предизвикани од 
активности на институции на Европската 
унија.  
Европскиот парламент ја додели 
годишната филмска награда "Лукс" на 
Павел Павликовски, режисер на полско-
данскиот филм "Ида". Доделувањето на 
годишната награда има за цел да се 
промовира општественотото значење на 
филмот во Европа. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/ 

На последната пленарна седница на 
Европскиот парламент што се одржа од 15-
18 декември беше усвоен буџетот на ЕУ за 
2015 година. Беа обезбедени повеќе 
средства за истражување, за студенска 
размена и програмите за надворешна акција 
за 2015 год. и дополнителни 4,25 милијарди 
евра за решавање на отворените сметки на 
компаниите и поединците од 2014 година.  
За програмата на Европската комисија за 
2015, европратениците имаа поделени 
мислења, а ќе гласаат на пленарната 
седница во јануари 2015 година.  
Европратениците ја осудија употребата на 
тортура при техниката на испрашување од 
страна на ЦИА и повикаа на истрага за 
можна соработка на земјите-членки. Во 
дебатата за слободата на медиумите во 
Турција, европратениците истакнаа дека 
земјата се оддалечува од основните 
вредности на ЕУ-владеењето на правото и 
основните права. Парламентот ќе гласа по 
резолуцијата за Турција, во јануари 
следната година. 
Европскиот парламент го одобри договорот 
за асоцијација помеѓу ЕУ и Грузија и 
повторно ја избра Емили О'Рајли за 

Страна 5  

ВО ФОКУСОТ НА ПЛЕНАРНАТА СЕДНИЦА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

ВПЕЧАТОЦИ ОД ПРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД МАНДАТОТ НА ЕВРОПРАТЕНИЦИТЕ 

Од 1 јули годинава, 751 пратеници во 
Европскиот парламент ги започнаа 
парламентарните мандати. Околу 
половина од пратениците кои беа 
избрани на европските избори во мај 
годинава, не беа пратеници во 
претходниот состав на Европскиот 
парламент.  
После шест месеци од нивниот 
петгодишен мандат, европратениците 
имаат голем број на впечатоци. Со 
изборот на новиот состав на Европскиот 
парламент и новата Комисија, 
преовладува чувството дека е можен нов 
почеток за Европа.  
Од една страна, индустријата, 
синдикатите и невладините организации 
се информирани за новите надлежности 
на ЕП, но останува дилемата дали 
европските граѓани навистина го 
разбираат тоа.  

Во периодот што следи институциите 
на ЕУ ќе треба да ја обноват довербата 
кај граѓаните, Унијата да биде 
пофокусирана на проекти од областа на 
енергетиката и намалување на 
бирократските бариери за малите 
бизниси.  
Првите шест месеци од мандат за 
некои од новите европратеници биле 
збунувачки поради практични или 
технички причини, како што е 
потпишување на 117 различни 
бирократски формулари и потребното 
време за да се научат канцелариите, 
салите за состаноци на комитетите или 
делегациите.  
За некои од европратениците било 
интересно присуството и притисокот 
на лоби групите на големите бизниси 
кога се донесуваат одлуки кои влијаат 
на нивните интереси. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/  

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0#.D0.98.D0.BD.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_.D0.95.D0.A3
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0#.D0.98.D0.BD.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_.D0.95.D0.A3
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141210STO00502/html/New-MEPs-reflections-on-the-first-six-months-of-the-parliamentary-term


Од 1 до 14 декември годинава во Лима, 
Перу, се одржа 20-та Конференција на 
страните потписнички на Рамковната 
конвенција за климатски промени на ОН 
(COP20). Конференцијата е втора од 3-те 
конференции кои треба да резултираат со 
нов меѓународен договор за климатските 
промени, што се очекува да се постигне во 
декември 2015 во Париз. 
Европскиот парламент на конференцијата 
беше претставен од делегација од 12 
европратеници, како поддршка на 
претставниците од Европската комисија и 
Советот, во текот на преговорите. 
Делегацијата на ЕП, лобираше за 
зголемување на употребата на обновливите 
извори на енергија,  намалување на 
емисиите на стакленичките гасови и помала 
потрошувачка на енергија. 
Годишната рунда на разговори беше 
планирана да заврши вечерта на 12 
декември, но разговорите продолжија со 
уште дополнителни 32 часа. На 
двонеделните разговори, делегатите од 194 
земји постигнаа компромисен договор како 
во иднина земјите ќе се справуваат со 
климатските промени. Беше одобрена 
рамка за воспоставување на националните 
заложби што треба да се достават до 
самитот планиран за следната година. 
Текстот од пет страни за кој на 14 декември 
беше постигната согласност, официјално 
познат како "Повик од Лима за климатска 
акција", ги поставува основните темели за 
најамбициозниот договор во историјата на 
животната средина, кој треба да се донесе 
во Париз следната година и да стапи во 
сила од 2020 година. Главна цел на 
договорот е да се спроведат мерки за 
ограничување на зголемувањето на 
глобалната температура од 2C° до 2050 
година. Според проценките на 
Меѓувладиниот панел за климатски 
промени, глобалната емисија на CO2, треба 
да се намали на нула до 2100 година. 
Според  европскиот комесар за климатски 
акции и енергетика, Мигуел Ариас Канете 
"ЕУ посакува поамбициозен исход, но 
сеуште верува дека се на добар пат да се 
постигне глобален договор на самитот во 
Париз во 2015". Еколошките групи, 
договорот од Лима го оценуваат како 
неуспешен компромис. Кристиана 
Фигуерес, Извршен секретар на Рамковната 
конвенција за климатски промени, изјави 
дека одобрениот текст е знак за напредок во 
затворањето на празнините меѓу трите 
клучни елементи: науката, политичкиот 
одговор и дејствувањето.  
На почетокот на разговорите 
преовладуваше оптимизам, особено со 
последниот договор за емисиите помеѓу 
САД и Кина, на кој се гледа како историски 
чекор напред. Сепак, разговорите не се  

одвиваа лесно поради разликите меѓу 
богатите и сиромашните земји, за 
намалувањето на емисиите на CO2. Повеќе 
години постојат несогласувања за поделба 
на одговорноста за намалувањето на CO2 
меѓу богатите и земјите во развој. 
Договорот беше постигнат неколку часа 
откако претходниот предлог беше одбиен 
од земјите во развој, кои ги обвинуваат 
богатите земји за намалување на 
одговорноста во борбата против 
глобалното затоплување. Богатите земји ќе 
им помагаат на земјите во развој, во 
борбата против климатските промени, 
преку инвестирање во чиста енергетска 
технологија. За земјите кои се најмногу 
загрозени од климатските промени, беше 
ветена програма за финансиска помош.  
Во текот на конференцијата, Зелениот 
климатски фонд достигна 10 милијарди 
долари. Покрај учеството во овој фонд, ЕУ 
и земјите-членки во 2013 година 
обезбедија 9,5 милијарди евра како 
средства за климатско јавно финансирање, 
за земјите во развој во форма на грантови 
или заеми. Во финалниот текст на 
документот се повикува на постигнување 
на амбициозен договор во 2015 година кој 
треба да биде одраз на принципот на 
заеднички, но диференрцирани 
одговорности и соодветни способности, на 
секој од нациите. Развиените земји треба 
да обезбедат финансиска поддршка за 
ранливите земји во развој. Земјите кои се 
подготвени треба да ги достават 
националните заложби во првиот кавртал 
од 2015 година, додека одговорното тело 
на ОН за климатски промени, ќе треба да 
поднесе извештај во ноември следната 
година. 
Тоа што беше постигнато во Лима, се 
оценува како ограничен напредок, бидејќи 
најтешките одлуки се оставени за подоцна, 
особено за климатското финансирање. 
Фактот дека 194 земји дадоа согласност на 
документот значи дека сеуште има импулс 
за постигнување на конечен договор 
следната година во Париз.  
 
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/
meeting/8141.php 
http://www.bbc.com/news/science-environment-
30468048 
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http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
http://www.bbc.com/news/science-environment-30468048
http://www.bbc.com/news/science-environment-30468048


Денес потрошувачите сакаат да бидат 
поинформирани за составот на храната што 
ја купуваат храна во продавниците или 
преку интернет.  
Европското законодавство за означување на 
храната датира уште од 1978 година, а 
правилата за означување на нутритивната 
вредност од 1990 година. Европскиот 
парламент и Советот во 2011 година ја 
усвоија Регулативата бр.1169/2011 за 
информирање на потрошувачите за 
прехрамбените производи. Операторите од 
прехрамбената индустрија имаа време од 3 
години да се подготват за примена на новите 
правила за означување на храната во ЕУ, кои 
стапија во сила на 13 декември  годинава. 
Единствено,  правилата за задолжителни 
нутритивни информации на преработена 
храна, ќе се применуваат од 13 декември 
2016 година.  
Целта на воведувањето на новите правила е 
на крајните корисници (потрошувачите) да 
им се обезбедат детални и точни 
информации за содржината на храната што 
ја купуваат.  
За да се обезбеди соодветна примена на 
прописите во праксата, Комисијата ќе 
работи заедно со бизнисот. Во тек е 
креирање на европска база на податоци за да 
се олесни идентификацијата на сите 
задолжителни европски и национални 
правила за означување на храната. 
Македонските компании кои  извезуваат 
прехранбени производи на пазарите на ЕУ, 
ќе мора да се придржуваат на новите 
правила за означување на храната во 
Унијата. На декларациите на производите 
треба да бидат наведени потеклото, 
нутритивните табели, отстапките во нето-
тежината и особено алергените, со 
болдирани или букви означени во друга боја.   
Клучни промени во означувањето на 
храната: 
-се воведува задолжителен минимален фонт 

на буквите за задолжителните 
информации за храната;  
- појасно и унифицирано се истакнуваат 
алергените (соја, ореви, глутен, лактоза) 
во листата на состојки  за препакувана 
храна; 
-задолжителни информации за 
непакувана храна, за сите алергени на 
производот вклучително и рестораните 
и кафетериите; 
- задолжителни информации за 
потеклото на свежо месо од свињи, 
овци, кози и живина;  
- подеднакви услови на означување на 
храна која се купува преку интернет 
или во продавница; 
-специфични информации за 
растителното потекло на рафинирани 
масла и масти; 
- јасно означување на одмрзнати 
производи; 
- листа на инжинерски наноматеријали 
во состојките на производот; 
-означување на состојки кои се 
користат како замена за храна. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
2560_en.htm 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/
foodlabelling/index_en.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

на Европскиот центар за политички 
стратегии. Метлер досега ја 
извршуваше функцијата коосновач и 
извршен директор на Лисабонскиот 
совет, кој претставува think-tank 
политичка мрежа со седиште во Брисел. 
 Во периодот 1997-2000, Метлер била 
директор на Светскиот економски 
форум за Европа, а има работно 
искуство во Грција, САД, Швајцарија и 
Белгија.  
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
2262_en.htm 

На 5 ноември годинава, беше претставен 
новиот Европски центар за политички 
стратегии на Европската комисија, со кој се 
изврши реструктуирање на досегашното Биро 
на советници за европски политики. За 
Комисијата, Центарот ќе претставува think-
tank, ќе обезбедува специјализирани 
политички совети и студии за претседавачот 
со Колеџот на Комесари. Центарот ќе биде 
составен од 6 тимови: за економски, социјални 
прашања, одржлив развој, надворешни работи, 
институционални прашања, односи за јавност 
и комуникации. Претседателот на Европската 
комисија, Жан-Клод Јункер на 1 декември 
годинава ја назначи Ен Метлер за раководител 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2560_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2560_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2262_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2262_en.htm


Планираните закони иницирани за време 
на мандатот на Комисијата која ја 
предводеше Баросо, се во фаза на 
разгледување од новиот состав на 
Комисијата, предводена од Жан Клод 
Јункер, која мандатот го превзеде од 01 
ноември годинава. Иницијативите на 
актуелната Комисија беа презентирани на 
17 декември годинава. 
Единаесет министри за животна средина 
на земјите-членки на ЕУ, меѓу кои и од 
Германија и Франција, доставија писмо до 
Европската комисија повикувајќи се 
институцијата да се придржува до 
планираната легислатива на Унијата, со 
цел да се постигне повисок квалитет на 
воздухот и подобро рециклирање на 
отпадот. Министрите изразија 
загриженост за пакетот на мерките за 
циркуларна економија и препорачуваат, 
Комисијата многу внимателно да ги 
испита можните придобивки од 
законодавството за третман на отпадот. 
Во ЕУ, во 2010 година бил генериран 
отпад од 2,5 милјарди тони, од кој само 
36%  бил рециклиран. И покрај општатa 
согласност за "повеќе циркуларна 
Европа", многу од европските компании 
немаат капацитет за рециклирање, а од 
друга страна поддршката која доаѓа од 
финансискиот систем не е доволна за 
инвеститорите.  
Еден од најамбициозните предлози на 
Европската комисија е програмата која 
беше усвоена на 2 јули годинава, со која 
се очекува да се зголеми рециклирањето, 
да се создадат нови работни места, 
економски раст и намалување на 
стакленичките гасови. До 2030 година, 
планот е да се рециклира 70% од 
комуналниот отпад и 80% од отпадот од 
пакување (амбалажа).  
Германија има највисока стапка на 

рециклирање на отпад од 85%, додека во 
другите региони во ЕУ, стапката е 
значително пониска и отпадот најчесто 
завршува на депонии. Според 
аналитичарите, во 20 од земјите-членки 
отпадот сеуште се складира во депонии, со 
што се отвараат дилеми дека 
предложената квота од 70% е далеку од 
реална. Треба да се има во предвид и 
начинот на кој се пресметува квотата. Во 
Германија се пресметува на тој начин што 
се споредува обемот испратен за 
рециклирање со целокупното ниво на 
комунален отпад. Во моментот некои од 
стапките во Германија се околу 60-65%, и 
ако овој начин на пресметка се примени во 
другите земји-членки, кај нив ќе изнесува 
15-20%. Поради ова, Комисијата ќе треба 
да предложи хармонизирање на квотите.  
Германија претставува најдобар пример во 
Унијата, дека е можно да се достигнат 
целите од циркуларната економија. Во 
државата политиките на економијата и 
екологијата се тесно поврзани, има големи 
стапки на рециклирање на отпад, свеста 
кај граѓаните и индустријата за 
рециклирање е голема. Во областа на 
циркуларната економија, во Германија 
работат 200.000 луѓе и околу 15.000 
објекти се занимаваат со економијата на 
отпадот. Во Германија е воведен 
принципот - секој што создава отпад, мора 
да плати, а тоа се граѓаните, економијата и 
индустријата. Државата плаќа само за 
депонирање на отпадот.  
http://www.euractiv.com/sections/energy/europe-

can-learn-germanys-circular-economy-experts-say-

310667 

ефект на развојот на туризмот и 
подобрување на капацитетот на службите 
во државните институции. Во текот на 
претседателството се очекува да се зголеми 
бројот на странски посетители, околу 
25.000 политичари и државни функционери 
и 700 новинари. Приходите од туризмот се 
очекува да достигнат до 9,5 милиони евра. 
Според проценките, вкупните 
макроекономски инвестиции ќе достигнат 
71.16 милиони евра.  
http://www.es2015.lv/en/  

На 12 декември годинава, Глобалната 
мрежа на професионални компании за 
ревизија, даноци, правни и советодавни 
услуги КПМГ Балтик СИА, презентираше 
истражување за проценка на влијанието на 
Летонското претседателство со Советот на 
ЕУ врз Летонската економија.  
Земјата ќе го преземе претседателството 
од Италија на 1 јануари до крајот на јуни 
2015. Според проценките, Летонската 
економија во текот на првата половина од 
2015 година како бенефит од 
претседателството со ЕУ ќе оствари 64,5 
милиони евра. Ќе се постигне 
зголемување на даночните приходи, 
промоција на вработеноста, позитивен 
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Европската комисија на 5 декември годинава 
потпиша договор за партнерство со 
компаниите и операторите здружени во 
рамките на иницијативата SESAR, со цел 
модернизација на системот за управување на 
авиосообраќајот во просторот на Единственото 
европско небо.  
SESAR е воспоставен во 2007 година, за 
координација на истражувачките и развојни 
активности во ЕУ во рамките на финансиската 
перспектива 2007-2013. Целта на SESAR е 
поврзување на системите на контрола на 
летовите на 28 земји-членки. Иницијативата 
претставува јавно-приватно партнерство чија 
цел била да се развие нова генерација на 
системот на управување со воздушниот 
сообраќај, со најбезбедни, најекономични и 
еколошки услови.  
Системот за управување на авиосообраќајот во 
ЕУ го сочинуваат 37 компании за услуги на 
навигација, секторот вреди околу 8,6 
милијарди евра, вработува 57.000 луѓе од кои 
16.900 се контролори на летови. Со 
потпишувањето на новиот договор за 
партнерство, компаниите и аеродромите во ЕУ 
ќе добијат 3 милијарди евра, наменети за 
поврзување и подобрување на 
инфраструктурата како и за системот на 
управување со авиосообраќајот. Средствата 
треба да овозможат создавање на Eдинствен 
воздушен простор во ЕУ, имајќи во предвид 
дека моменталниот простор и понатаму е 
расцепкан и предизвикува дополнителни 
трошоци. Постојните системи за управување не 
се доволни за да се одговори на се поголемиот 
број на летови како и на потребата за 

намалување на трошоците и емисиите на СО2. Некои 
од технологиите што се користат во авиосообраќајот 
во ЕУ се од педесетите години. За спроведување на 
проектите кои треба да го унапредат авиосообраќајот 
во Унијата, средства ќе добијат 4 авиопревозници, 25 
аеродроми и 11 контролори на авиосообраќајот. 
Европа се соочува со ризик од преоптовареност на 
авиосообраќајот, секоја година на 440 аеродроми 
поминуваат околу 800 милиони патници. Дневно се 
остваруваат околу 27.000 летови, или 9 милиони 
годишно. Со навигацијата се управува од околу 60 
центри за авиосообраќај, а воздушниот простор е 
поделен на повеќе од 650 сектори. Споредено со 
европскиот, системот во САД е двојно поефикасен 
бидејќи управува со двојно поголем број на летови 
со скоро исти трошоци. Воздушниот сообраќај во ЕУ 
во споредба со САД и понатаму е многу поделен и се 
заснова на принципот на национални граници. Во 
просек во Европа авионот поминува 42 километри 
повеќе од потребното како резултат на поделеноста 
на воздушниот простор, односно летот е подолг, 
доаѓа до доцнење, дополнително согорување на 
гориво и штетни емисии на СО2. 
Истражувањето спроведено од Европската комисија 
покажало дека членките на ЕУ губат и до 4 
милијарди евра годишно како резултат на 
застарениот систем, поради што трпат деловните 
активности и патниците. Уделот на услугата за 
контрола на авиосообраќајот е помеѓу 6% и 12 % во 
цената на авио картата. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2400_en.htm 

 

 
 

1. Летонија го презема претседателството со 

Советот на ЕУ, 01 јануари 2015 година; 

2. Литванија од 01 јануари 2015 го воведува 

еврото, ќе стане 19 земја-членка на 

еврозоната; 

3. Одбележување на Европската недела на 

развој, 09 јануари 2015; 

4. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 

12-15 јануари 2015,Стразбур; 

5.Презентација на Програмата и 
приоритетите на Летонското претедателство 
со ЕУ, 13 јануари 2015, во Европскиот 
парламент. 

 
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 
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