
На 1 јануари 2015 година, Летонија за 
прв пат го превзеде шестмесечното 
преседателство со Советот на ЕУ, како 
дел од ЕУ тројката: Италија, Летонија и 
Луксембург. Како земја претседавач со 
Советот на ЕУ, Летонија ќе ја следи 
работата на Советот, за олеснување на 
постигнувањето на амбициите 
воспоставени на “Стратешката агенда за 
Унијата во време на промени“ на 
Европскиот Совет од јуни 2014 година. 
Во фокусот на Летонското 
претседателство со Советот на ЕУ, 
(јануари-јуни 2015 година) се три 
приоритети: конкурентна Европа, 
дигиталнa  Европа и aнгажиранa Европа.  
 
Конкурентна Европа 
Европа треба да го зајакне деловниот 
капацитет преку унапредување на 
инвестициите во нови и конкурентни 
производи и услуги. Со развојот на 
конкурентна индустрија и секторски 
услуги, Европа ќе може да го олесни 
создавањето на работни места и 
унапредување на социјалната кохезија. 
Главни задачи на Летонското 
претседателство се: забрзување на 
процедурите во Советот, создавање на 
инвестициски план за Европа, целосна 
посветеност за олеснување на добро 
координирано и ефективно управување со 
Европскиот семестар брз база на 
обновената Стратегија Европа 2020, 
зајакнување на Eдинствениот пазар и 
воспоставување на Енергетска унија - 
енергетска политика изградена на 
солидарност, доверба и безбедност, 
фокусирајќи се на инфраструктурата, 
добро владеење, енергетска безбедност и 
енергетска дипломатија. 
 
Дигитална Европа 
Приоритет на Претседателството е 
развојот на вистинска дигитална Европа 
преку посветено внимание кон градењето 
на доверба во Единствениот дигитален 
пазар, дигитализација на јавниот сектор и 
зголемување на безбедноста во 
дигиталната средина. 
Во рамките на овој приоритет, 
претседателството ќе се фокусира на:  

-градење на поцврста и покохерентна 
рамка за заштита на податоците,  
-објавувањето на Стратегијата за 
дигиталниот единствен пазар,  
-барањето на општ компромис во однос 
на пакетот за пазарот на 
телекомуникации,  
-подвлекување на важноста на 
дискусиите за дигиталните 
способности и наредните чекори 
поврзани со унапредувањето на 
“еВлада“.  
 
Ангажирана Европа 
Европската унија е одговорна за 
преземање на целосна и активна улога 
на глобалната сцена. 
Претседателството целосно ќе ги 
поддржи напорите на Високиот 
претставник на Унијата за надворешни 
работи и безбедносна политика и на 
Европската служба за надворешни 
работи. Истакнувајќи ја стратешката 
важност на политиката за 
проширувањето, во унапредувањето на 
политичка стабилност и економскиот 
просперитет, претседателството ќе се 
посвети на унапредување на 
преговорите со Црна Гора, Србија и 
Турција со цел да се постигне 
натамошен одржлив напредок. 
Претседателството ќе опстои на 
политиката на проширување на ЕУ, 
базирана на принципот на условеност и 
сопствени заслуги на земјите во однос 
на  исполнувањето на воспоставените 
критериуми. Врз истиот принцип, ќе се 
базира и работата на 
претседателството, за унапредување на 
европската перспектива на другите 
земји од Западен Балкан во зависност 
од фазите на интеграцијата во ЕУ. 
https://eu2015.lv/ 

 
 

 ЛЕТОНСКО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

                        ЕУ ВЕСТИ         јануари 2015 година  

ЕУЦ-број 7/2015 

                                                                               
                                      

 

 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

- ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО - 

Содржина на вести: 

Летонско претседателство со Советот на 
ЕУ 

1 

Литванија-членка на еврозоната 2 

Европска година на развојот 2015 2 

Во фокусот на пленарната седница на 
Европскиот парламент 

3 

Европските лидери на историски марш 
против тероризмот 

4 

Советодавна платформа за финансиските 
инструменти во рамките на ЕСИ фондови 

5 

Можно одложување на новите правила за 
заштита на податоците до 2016 

5 

Европската комисија ги објави 

преговарачките документи за 

трансатланска трговија и инвестициско 

партнерство меѓу ЕУ и  САД 

6 

Инвестициски план за Европа-до нови 2 

милиони работни места во ЕУ 

6 

Данска-повторно лидер во производство 

на енергија од ветер 

7 

Преговори меѓу Европската комисија и 

Норвешка за придонесот во ЕЕА 

7 

Европски здравствен потрошувачки 

индекс  за 2014 година 

8 

Заложби за зголемување на бројот на 

жените на највисоките позиции во 

институциите на ЕУ 

9 

 

ЕУ календар/февруари 2015 9 

https://eu2015.lv/


Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ЛИТВАНИЈА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОЗОНАТА 

Со усвојувањето на единствената 
европска валута, на 1 јануари 2015 година 
Литванија стана 19-та членка на 
еврозоната. Како земја-членка на ЕУ од 
2004, Литванија е последната балтичка 
земја која националната валута ја замени 
со еврото. Нешто повеќе од половина од 
граѓаните (63%) на Литванија го 
поддржуваа воведувањето на еврото, но 
сепак стравуваат од покачување на 
цените и покрај најавата на властите дека 
евентуалното зголемување ќе биде многу 
мало. До средината на јануари 2015 год. 
во оптег ќе бидат и еврото и досегашната 
национална валута - литас, а потоа само 
европските монети и банкноти.  
Плановите на Литванија биле да пристапи 
кон еврозоната уште во 2007 год., но не 
биле исполнети критериумите во однос на 
стапката на инфлација, а потоа врз 
земјата влијаеше економската криза. По 
превземените мерки за штедење, 
литванската економија се опорави, во 
последните неколку години бележи 
просечен раст од 3%.  
Во јули 2014, Унијата одлучи литванската 
национална валута да се менува по стапка 
од 3,4528 литаси во однос на еврото, како 
фиксна стапка во механизмите на 
девизниот курс на ЕУ, т.н "чекална" во 
која земјите поминуваат две години пред 
усвојувањето на еврото за да се потврди 
стабилноста на девизниот курс. 
 
 
 

За граѓаните на Литванија подготвени 
се 370 милиони монети во евра со 
национален симбол и 132 милиони 
банкноти во евра. Литванците се 
збогуваа со литасот така што направија 
пирамида од милион монети од 
валутата, што е забележано и во 
Гинисовата книга на рекорди. 
Владата истакнува дека за Литванија е 
логично да биде во ист монетарен блок 
како и нејзините главни економски 
партнери и очекува повеќе инвестиции 
и поволни кредити. Според 
аналитичарите на Економист, 
инвеститорите ќе ја сметаат 
Литванската економска политика за 
предвидлива, а банките во земјата и 
Централната банка ќе имаат пристап до 
средствата на Европската централна 
банка, во случај на итна потреба. 
Еврозоната е најголем трговски партнер 
на Литванија и употребата на 
заедничката валута ќе биде нов поттик 
за трговијата, што е значајно со оглед на 
санкциите кои ги воведе Русија која во 
нормални услови апсорбира 30% од 
извозот на Литванија. Усвојувањето на 
еврото се очекува на долг рок да го 
поттикне литванскиот БДП за околу 
1,3%.  
http://euras.lt/en/ 

«Еврозоната е најголем 

трговски партнер на 

Литванија и употребата 

на заедничката валута 

ќе биде нов поттик за 

трговијата » 

ЕВРОПСКА ГОДИНА НА РАЗВОЈОТ 2015 

Со почетокот на Летонското 
претседателство со ЕУ, на 9 јануари 
годинава се одбележа и почетокот на 
"Европската година на развојот 2015". 
Мотото на манифестацијата е "Нашиот 
свет, нашето достоинство, нашата 
иднина". Настанот го отвори 
претседателот на Европската комисија, 
Жан-Клод Јункер. На настанот 
присуствуваа повеќе од 300 
претставници од 38 земји. За прв пат 
темата е посветена на надворешната 
политика на ЕУ и поконкретно на 
развивање на соработката. Целта на 
"Европската година за развој 2015" е што 
повеќе граѓани да ја разберат 
поддршката и улогата на ЕУ во 
решавањето на глобалните предизвици и 
обезбедување помош во развојот. Целата 
2015 година е поделена на 12 месечни 
теми. Јануарската тема започна со 
настанот "Европа во светот", а 
завршниот настан во декември ќе биде 
посветен на човековите права. 

Комисијата за развој при Европскиот 
парламент на 23 февруари годинава ќе 
организира дебати за теми за идниниот 
финансиски развој. Членовите на 
комисијата, ќе учествуваат во настаните 
организирани од земјите-членки и 
надвор од ЕУ. Светскиот Експо 2015 - 
"Храна за планетата - енергија за 
живот" започнува во Милано, на 
почетокот на мај годинава. Европските 
денови на развојот, ќе бидат 
одбележани и во Брисел на 3 и 4 јуни, 
со одржување на форум на високо ниво 
за развој и меѓународна соработка. 
"Европската година на развојот 2015" 
беше предложена од Европската 
комисија и усвоена од Европскиот 
парламент и Советот, што претставува 
можност да се истакне силната 
посветеност на ЕУ и нејзините земји-
членки за искоренување на 
сиромаштијата во целиот свет. 
https://europa.eu/eyd2015/ 

http://euras.lt/en/
https://europa.eu/eyd2015/


Седница 12-15 јануари 2015 
Европскиот парламент со едноминутно 
молчење одаде почит на жртвите од 
терористичките напади на списанието 
„Шарли Ебдо“ и еврејскиот супермаркет во 
Париз. 
Членовите на парламентот го одобрија 
предлогот, земјите-членки да имаат 
поголема флексибилност во 
ограничувањето или забрана за ГМО на 
нивната територија. Законодавството пред 
да стапи во сила ќе треба да се одобри и од 
страна на Советот. 
Во текот на дебатата посветена на 
Италијанското претседателство со ЕУ, 
премиерот Матео Рензи истакна дека „треба 
да се инвестира во успехот и во иднината за 
нашите деца,...акцентот треба повеќе да се 
стави на инвестирањето, за да заживее 
европската економија". 
Премиерот на Летонија, Лиамдота 
Страујума пред европратениците ја 
презентираше визијата за "Конкурентна, 
дигитална и силна Европа на глобално 
ниво“. Земјата во текот на шестмесечното 
претседателство, ќе работи за зајакнување 
на безбедноста, поттикнување на растот и 
работните места, воспоставување на 
единствен дигитален пазар. 
 
 

Страна 3  

ВО ФОКУСОТ НА ПЛЕНАРНАТА СЕДНИЦА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ  

Седница 28 јануари 2015 

На пленарната сесија европратениците 
дебатираа за патоказот од 21-та 
Конференција на страните на рамковната 
конвенција ОН за климатски промени, што 
се одржа во декември минатата година. 
Целта е да се постигне широк договор за 
климата со кој ќе се замени Протоколот од 
Кјото. Европратениците ја нагласија 
потребата за зајакнување на финансирањето 
со цел ублажување и адаптација на 
климатските промени. 
 
Заменик-претседателот на Европската 
комисија одговорен за развој и инвестиции, 
Јирки Катаинен побара од Европскиот 
парламент да стори сé да биде ставен во 
функција планот за стратешки инвестиции 
на Жан Клод Јункер, од јуни годинава. 
Повеќето од политичките групи во 
Парламентот го поддржуваат планот, 
додека други изразуваат сомнежи околу 
градењето на довербата кој приватните 
инвеститори во услови на несигурност на 
пазарите по одржувањето на изборите во 
Грција.  

За планот на Јункер претходно се 
водеше дебата на парламентарниот 
комитет за економски и монетарни 
прашања. 

 
Прашањата за мерките против 
тероризмот, улогата на Европол, 
подобрување на размената на 
информации, спречување на 
радикализацијата и претстојната 
европската агенда за безбедност, беа 
отворени во дебатата со Европскиот 
комесар за внатрешни прашања 
Димитрис Аврамопулос. Во пресрет на 
состанокот на Европскиот совет што 
треба да се одржи на 12 февруари 
година, посветен на мерките за борба 
против тероризмот, се очекува 
Европскиот парламент да гласа за 
резолуција на пленарната седница од 9-
12 февруари 2015 година. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/plenary 

Европратениците дебатираа за 
безбедносни прашања и за 
инвестицискиот план на Јункер со 
новоизбраниот претседател на 
Европскиот совет Доналд Туск. Во 
дебатата со европскиот комесар за 
миграција Димитрис Аврамопулос, 
европратениците побараа поголеми 
напори во справување со 
криумчарењето на мигранти, 
фокусирајќи се на неодамнешните 
инциденти каде мигрантите биле 
оставени на отворено море.  
Парламентот усвои резолуција 
истакнувајќи го незадоволството од 
прекршување на слободата на 
изразување во Турција. 
Парламентот го одобри  Годишниот 
извештај за 2013 година на Европскиот 
омбудсман Емили О'Рајли. 
Европарламентарците ги поздравија 
започнатите истражувања, особено 
истрагата околу транспарентноста на 
преговорите за слободна трговија меѓу 
ЕУ и САД. 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150114STO08520/html/Things-we-learned-in-plenary-Paris-attacks-GMOs-rotating-presidencies
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150114STO08520/html/Things-we-learned-in-plenary-Paris-attacks-GMOs-rotating-presidencies


Знамето на Европската унија беше симнато 
на половина копје пред сите европски 
институции, по терористичкиот напад на 
канцелариите на францускиот сатиричен 
весник "Шарли ебдо" во Париз, што се 
случи на 7 јануари годинава и во кој 
загинаа 12 лица од кои 10 новинари.  
 
Знамето на ЕУ беше на половина копје и 
пред зградата на Националната библиотека 
во Рига, каде се одржа свеченоста по повод 
почетокот на Летонското претседателство 
со ЕУ.  
 
Пратениците во Европскиот парламент 
предводени од претседателот Мартин Шулц 
и службата на ЕП, пред зградата на 
Парламентот во Брисел, на 8 јануари 
одржаа едноминутно молчење во спомен на 
жртвите од нападот. Европратениците 
остро го осудија нападот врз сатиричниот 
магазин и изразија сочувство до семејствата 
и пријателите на жртвите. 
 
Стотици илјади луѓе од сите страни на 
светот пристигнаа во Париз на Place de la 
République за да се приклучат на 
историскиот марш кој се одржа на 11 
јануари. На маршот беше покажано големо 
единство во борбата против тероризмот, за 

слободата на изразување како и 
солидарност кон жртвите од нападот: 
убиените новинари од редакцијата на 
Шарли Ебдо, полицајци и евреи. 
Францускиот претседател Франсоа Оланд, 
заедно со Британскиот премиер Дејвид 
Камерон и Канцеларот на Германија 
Ангела Меркел, Израелскиот премиер 
Бењамин Натанјаху и Палестинскиот 
претседател Махмуд Абас беа дел од 50 
светски лидери кои маршираа против 
тероризмот.  
 
Сите упатија заедничка порака дека 
„Шарли Ебдо“ не смее да се повтори.  
 
Околу 1,5 милиони луѓе во исто време 
демонстрираа и низ други градови од 
Француската Република, со што вкупниот 
број на учесници во маршот достигна до 4 
милиони луѓе. 

 
http://www.euractiv.com/sections/justice-home-
affairs/european-leaders-march-37m-french-paris-
streets-311176 

 
 
 

ЕВРОПСКИТЕ ЛИДЕРИ НА ИСТОРИСКИ МАРШ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ  

Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

«Како вие, како 

сите ние и јас сум 

Шарли » 
изјави претседателот 

на Европскиот 

парламент Мартин 

Шулц, во кратка 

изјава пред 

едноминутното 

молчење.  

Европската комисија, се очекува да претстави нова програма за борба 
против тероризмот, ќе треба да се направат напори за да се подобри 
координацијата меѓу националаните влади и безбедносните агенции. 
 
Новите безбедносни мерки беа разгледани на состанокот на министрите за 

надворешни работи на ЕУ на 19 јануари годинава. Советот со кој 

претседава Високиот претставник за надворешна и безбедносна политика 

Федерика Могерини, дебатираше за тоа како надворешната политика 

може да ја надополни борбата против тероризмот и одлучи да соработува 

многу поактивно отколку досега.  

 

Активностите кои ќе треба да се превземат се на различни нивоа, на 
безбедносно ниво да се зајакне размената на информации меѓу земјите-
членки, со земјите партнери како и размена на најдобрите практики. 
Советот за надворешни работи ќе даде препораки за состанокот на 
шефовите на држави и влади на ЕУ што ќе се одржи на 12 февруари и ќе 
се разговара за одговорот на ЕУ против тероризмот. 
 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/01/19/ 

http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/european-leaders-march-37m-french-paris-streets-311176
http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/european-leaders-march-37m-french-paris-streets-311176
http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/european-leaders-march-37m-french-paris-streets-311176
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/01/19/


Стратегијата Европа 2020 за раст и работни 
места повикува на посилна улога на 
финансиските инструменти за периодот 
2014-2020. Во инвестицискиот план за 
Европа е утврдено  зголемување на 
користењето на финансиските инструменти 
од европските структурни и инвестициски 
фондови на ниво речиси двојно во однос на 
периодот 2007-2013. За да се постигне тоа, 
новата правна и политичка рамка го 
прошири обемот на финансиските 
инструменти со цел да се вклучат сите 
зацртани цели и сите 5 фондови: 
Европскиот фонд за регионален развој, 
Кохезиониот фонд, Европскиот социјален 
фонд, Европскиот земјоделски фонд за 
рурален развој и Европскиот морски фонд 
за рибарство.  
Како поддршка за остварување на целите, 
Европската комисија во партнерство со 
Европската инвестициона банка на 19 
јануари годинава промовираше fi-compass - 
интегрирана платформа за обезбедување на 
сеопфатни услуги за финансиските 
инструменти во рамките на европските 
структурни и инвестициски фондови и 
микрофинансирање преку програмата за 
вработување и социјални иновации.  
По објавувањето на инвестицискиот план 
за Европа од страна на претседателот на 
Комисијата Жан Клод Јункер, Комисијата 
даде законодавен предлог за Европскиот 
фонд за стратешки инвестиции да се 
мобилизираат најмалку 315 милијарди евра 
во приватни и јавни инвестиции. Со 
воспоставувањето на fi-compass, 

Комисијата и Европската 
инвестициона банка брзо се движат 
кон вториот столб од инвестицискиот 
план-подобрување на техничката 
помош и обезбедување на 
транспарентност на инвеститорите.  
Платформата ќе биде корисна за 
земјите-членки во однос на употребата 
на финансиските инструменти на 
европските структурни и 
инвестициски фондови, за можности 
за учење во корист на земјите-членки 
на ЕУ, надлежните органи и 
пошироката јавност, за зајакнување на 
стручноста на органите за управување 
и субјектите кои работат со 
финансиските инструменти.  
Во текот на годината платформата ќе 
се надополни со иницијативата за 
мулти-регионална помош, која ги 
спојува органите на управување и 
финансиските институции. Оваа 
иницијатива има за цел да даде 
поддршка на можностите за 
користење на финансиските 
инструменти во инвестициски 
приоритетни области за региони од 
најмалку две различни земји-членки. 
http://www.fi-compass.eu/ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
fin_inst/index_en.cfm 
 

 
 
 
 
 

Призма.Законодавниот пакет содржи 
серија на мерки за заштита на личните 
податоци на европските граѓани, според 
кои секоја компанија која без дозвола 
ќе испраќа лични податоци надвор од 
Европската унија, може да се соочи со 
значителни парични казни.Европскиот 
парламент и Комисијата бараат од оние 
кои ги процесираат податоците да 
бараат експлицитна согласност од 
корисниците пред обработка на 
податоците. Земјите-членки сакаат 
согласноста да биде недвосмислена. 
Комисијата со поддршка од земјите-
членки предложи максимална казна за 
прекршување на правилата од страна на 
компаниите 2% од вкупниот промет, 
додека европратениците сакаат прагот 
да се подигне на 5%. 

Сеуште постојат разлики меѓу Европскиот 
парламент и земјите-членки на ЕУ, за новата 
европска регулатива за заштита на податоците. 
Неизвесно е дали до крајот на годината ќе се 
постигне согласност. Според заменик-
претседателот на Комитетот за граѓански 
слободи на Европскиот парламент, и 
известител за правилата за заштита на 
податоците  Јан Филип Албрехт "неуспехот да 
се постигне договор за новите правила ги 
изложува европските граѓани на „душкање“ од 
надворешни и европски безбедносни служби и 
компании, што е лошо за демократијата".  
Законодавниот пакет содржи директива и 
регулатива,  беше предложен  во јануари 2012 
година, а изгласан во ЕП во прво читање во 
март 2014 година. Пакетот вклучува мерки за 
заштита на податоците на граѓаните и 
ограничување на нивната употреба од страна 
на компаниите и разузнавачките служби. 
Обемот на реформи се прошири по скандалот 
околу програмата на САД за сајбер шпионажа- 

«fi-compass  
е интегрирана платформа 

за обезбедување на 
сеопфатни услуги за 

финансиските 
инструменти во рамките 

на европските структурни 

и инвестициски фондови » 

Страна 5  

МОЖНО ОДЛОЖУВАЊЕ НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ДО 2016 

СОВЕТОДАВНА ПЛАТФОРМА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ВО РАМКИТЕ НА ЕВРОПСКИТЕ 
СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

http://www.euractiv.com/

http://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/index_en.cfm
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/eu-lawmaker-warns-data-protection-rules-delay-till-2016-311100


европратениците кои се членови на 
Комитетот за трговија на ЕП. 
Европската комисија неколку пати 
соопштуваше дека преговорите биле 
најотворени трговски разговори во 
историјата. Сепак, комисијата на 7 
јануари 2015 година ги објави 
преговарачките документи. Со тоа, 
Комисијата ги потврди заложбите од 
ноември минатата година, да обезбеди 
транспарентност во трговските 
преговори со САД. Европскиот комесар 
за трговија, Сесилија Малстром извести 
дека повеќе документи ќе бидат 
објавени по следниот круг од 
разговорите со САД, во февруари. 
Документите кои се однесуваат на 
регулаторна усогласеност и одржлив 
развој ќе се објават по разговорите со 
Советот и Европскиот парламент, а 
потоа ќе се споделат со САД. 
Европската унија може да објави само 
документите до страна на ЕУ, додека 
САД одлучуваат дали ќе се објават 
документите од нивна страна. 
Комисијата, исто така се обврза да 
објави повеќе текстови од преговорите и 
да ги сподели со земјите-членки и 
Европскиот парламент, да се обезбеди 
пристап до сите членови на ЕП. 
http://www.euractiv.com/sections/trade-society/
ttip-papers-published-eu-ombudsman-demands-
more-transparency-311088 

 
 
 
 

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ГИ ОБЈАВИ ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ТРАНСАТЛАНСКА 
ТРГОВИЈА И ИНВЕСТИЦИСКО ПАРТНЕРСТВО СО  САД 

Преговорите меѓу САД и Европската 
унија за трансатланска трговија и 
инвестициско партнерство започнаа во 
јули 2013 година. Ова партнерство ќе 
покрива повеќе од 40% од глобалниот 
БДП, ќе биде најголема постигната 
билатерална трговија досега, која ќе 
резултира со милиони евра заштеда за 
компаниите и создавање на стотици 
илјади работни места. 
Противниците на договорот имаа 
сериозни критики за недостаток на 
транспарентност во преговорите и сметаат 
дека ќе се доведе до намалување на 
безбедноста на храната, животната 
средина и други европски стандарди. 
Најпроблематично прашање од договорот 
е безбедноста на храната и ризикот од 
скриена котаминација со ГМО.  
Текстот на преговорите опфаќа области на 
конкуренција, безбедноста на храна, 
животни и здравје на растенијата, 
царински прашања, технички трговски 
бариери, мали и средни претпријатија. 
Финалниот договор ќе содржи 24 поглавја 
групирани во 3 дела: пристап до пазарот, 
регулаторна соработка и правила. 
Европскиот омбудсман Емили О'Рајли 
започна истрага за ова прашање во јули 
2014 година и побара поголема 
транспарентност во трговските разговори 
меѓу ЕУ и САД. Според омбудсманот, не е 
доволно да се задржат одредени 
документи како тајни, само поради тоа 
што американските преговарачи не сакаат 
да се објават. Секое барање за тајност на 
документите треба да биде издржано. 
Општите текстови на преговорите може да 
ги видат во посебни читални само 
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ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАН ЗА ЕВРОПА – ДО НОВИ 2 МИЛИОНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО ЕУ 

Според извештајот на Меѓународната 
организација на трудот од 28 јануари 
годинава, инвестицискиот план на 
Европската комисија од 315 милијарди 
евра може да создаде повеќе од 2 милиони 
нови работни места до 2018 година.  
Доколку тригодишниот план не успее да 
привлече приватни инвестиции, во тој 
случај се предвидува дека ќе создаде само 
400.000 работни места.   
Според инвеститорите, Европа треба да 
вложи повеќе државни средства и да даде 
повеќе информации за планот за 
зајакнување на растот преку нови 
инфраструктурни проекти. Планот за 
инфраструктурно кредитирање и за 
малите бизниси има цел да вклучи 252 
милијарди во приватни инвестиции. 
Според аналитичарите, многу е важно во 

планот да се вклучат проекти со значаен 
економски обем, на пр. Европските 
енергетски мрежи или зелени 
инвестиции.  
Се очекува во инвестицискиот план да 
се посвети повеќе внимание на 
распределбата на средствата.  
Очекувањата се дека земјите-членки со 
поголема стапка на невработеност ќе 
добијат поголеми средства. Значајно е 
при селекцијата на инвестициските 
проекти, еден од критериумите  да биде 
креирањето и бројот на работните места 
како и нивниот квалитет. 
http://www.euractiv.com/sections/social-europe

-jobs/ilo-eu-investment-plan-could-create-21-

million-jobs-311633 

http://www.euractiv.com/sections/trade-society/ttip-papers-published-eu-ombudsman-demands-more-transparency-311088
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енергенс до 2025 година. 
 
Данските компании до денес имаат 
инсталирано повеќе од 90% од 
т.н.offshorе ветерни турбини, или турбини 
на море. 
 
Успехот на Данска, заедно со  
постигнатите резултати во Велика 
Британија и Германија, ја позиционираат 
Европа како лидер во производството на 
енергија од ветер.  
 
http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/ 
http://thinkprogress.org/
climate/2015/01/07/3608898/denmark-sets-world
-record-for-wind-power/ 

Со првите ветерни турбини монтирани во 
средината на 70-те години, Данска 
претставува пионер во производството на 
енергија од ветерот.  
 
Во 2004 година, учеството на енергијата 
добиена од ветер во вкупното производнсво 
на електрична енергија изнесувало 18,8%. 
  
Во 2014 година Данска двојно го зголеми 
учеството, од ветерот успеа да добие 39,1% 
од вкупната произведена електрична 
енергија, со што земјата стана лидер во 
светски рамки.  
 
Со ова достигнување Данска е на добар пат 
да ги исполни целите до 2020 година: 
намалување на емисиите на CO2 и удел од 
50% на обновливи извори во вкупното 
произвoдство на електрична енергија. 
Земјата ги разгледува можностите како да 
престане да го користи јагленот како 

Страна 7  

ДАНСКА – ПОВТОРНО ЛИДЕР ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР 

ПРЕГОВОРИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА И НОРВЕШКА ЗА ПРИДОНЕСОТ ВО ЕДИНСТВЕНИОТ 
ПАЗАР НА ЕУ 

Во овој период, Комисијата води 
преговори со Норвешка, Лихтенштајн и 
Исланд, земји-членки на Европската 
економска област, за нивниот 
финансиски придонес за периодот до 
2020 година. 
 
Според Норвешка, Европската комисија 
побарала земјата скоро двојно да ја 
зголеми контрибуцијата во Европската 
економска област (ЕЕА), во наредните 5 
години. Според Комисијата тоа не е 
точно, за контрибуцијата сеуште се 
преговара, од заеднички интерес е 
разговорите да завршат што побрзо.  
 
За членство во ЕЕА, Норвешка во 
изминатите 5 години платила 1,63 
милијарди евра.  
 
Норвешка не е членка на ЕУ, но е тесно 
поврзана со Унијата преку членството во 
Европската економска област. Норвешка 
е четврт најважен  трговски партнер на 
ЕУ. 

Европската комисија повеќе од една 
година реагира за воведувањето на 
дополнителни даноци на увезени 
производи од ЕУ, од страна на 
Норвешка.  
 
 
Со оваа мерка цените на производите 
кои од ЕУ се увезуваат во Норвешка, 
неколкукратно се зголемиле, На 
пр.цената на сирењето од ЕУ во 
Норвешка пораснала за 277%. 
 
 Комисијата исто така има поплаки и за 
неприменувањето на одредени европски 
директиви, со што се попречува 
функционирањето на Единствениот 
пазар на ЕУ. 
 
http://www.euractiv.com/sections/agriculture-
food/commission-and-norway-fight-over-single-
market-contribution-311058 
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http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/commission-and-norway-fight-over-single-market-contribution-311058
http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/commission-and-norway-fight-over-single-market-contribution-311058
http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/commission-and-norway-fight-over-single-market-contribution-311058


Според европскиот здравствен 
потрошувачки индекс за 2014 година, 
Холандија петта година по ред останува 
на првата позиција, од 36 рангирани 
земји во Европа. Здравствените системи 
во Европа секоја година се рангираат од 
Шведската здравствена организација 
Health Consumer Powerhouse Ltd. 
Рангирањето се врши врз основа на 48 
индикатори кои вклучуваат: права на 
пациентите, информирање, пристаност, 
превензија и резултати.  
 
На Европско ниво, на второ место е 
Швајцарија и Норвешка на трето место. 
Од земјите-членки на ЕУ, по Норвешка 
земји со најдобра здравствена заштита 
се: Финска, Данска и Белгија. 
 
За Холандија карактеристично е тоа што 
пациентите можат сами да одлучат од 
каде ќе го обезбедат здравственото 
осигурување и здравствената услуга.  
Постојат многу провајдери на 
здравствени услуги кои се издвоени од 

болниците и се конкурентни на пазарот. 
Одлуките во здравствената заштита се 
донесуваат во дијалог меѓу пациентите и 
здравствените работници.  
 
Во Холандија воспоставени се 160 центри 
за примарна здравствена заштита кои 
имаат отворени ординации 24 часа на ден, 
седум дена во неделата. 
 
Република Македонија има историски 
напредок на европскиот здравствен 
потрошувачки индекс, односно од 28 
место во 2013 година, е рангирана на 16 
место во Европа во 2014 година. 
 
http://www.healthpowerhouse.com/index.php?

Itemid=55 
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Eвропскиот комесар за буџетски прашања и човечки 
ресурси, Кристалина Георгиева, во обид да обезбеди 
поголема родова рамнотежа во институциите на ЕУ, се 
заложи за зголемување на бројот на жени на 
највисоките позиции до 40% до крајот на нејзиниот 
мандат. Родовата еднаквост е еден од приоритетите во 
петгодишниот мандат на Комесарот Георгиева. Во 
актуениот состав на Европската комисија, жените се 
застапени со 27,5%. (од 28 позиции, на 9 се жени). 
Станува збор за 450 официјални позиции, на ниво на 
генерални директори и 1200 на раководители на 
сектори/оддели. Според најновите податоци, во 
институциите на ЕУ во 2014 година имало 14 жени и 
82 мажи на првото (највисоко) административно ниво 
(15% жени-85% мажи). На второто ниво на 
администрацијата 106 жени наспроти 234 мажи (31% 
наспроти 69%).  
Кај националните администрации бројките се нешто 
подобри, 31% жени и 69% мажи на првото ниво на 
администратори, и 40% наспроти 60% на второто 
административно ниво.  
Жените и понатаму се сериозно помалку застапени во 
донесувањето на одлуките во ЕУ, индустријата и во 
јавните служби, и покрај тоа што половина од сите 
вработени и околу 60% од новите дипломирани 
студенти во ЕУ, се жени. 
Во ноември 2012 година, Европската комисија 
предложи нацрт-директивата со која се бара 
компаниите во Европа да имаат најмалку 40% жени на 
позиции во неизвршните одбори до 2020 година. Нацрт
-директивата беше блокирана од повеќе земји-членки, 
како Германија и Велика Британија. 
Просечно, само 20,2% од членовите на извршните 
одборите на поголемите компании во ЕУ се жени. Ова 
претставува значително зголемување од 11,9% во 2010 
година, кога Европската комисија прв пат го постави 
прашањето за жените на лидерските позиции, високо 
на политичката агенда. 
На повидок е нов моментум во Германија, откако 
одлучи да донесе нови закони за зголемување на 
бројот на жени во надзорните одбори до 30%. 
 
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/georgieva-
push-40-women-commissions-top-positions-311636 
 

1. Состанок на претседателите на 

КОСАК, (Конференција на 

Парламентарни комисии за европски 

прашања) 1-2 февруари 2015,  Рига,  

Летонија 

2. Предизвиците од новата кохезиона 

политика на ЕУ-академска и политичка 

дебата, 4-6 февруари, Рига, Летонија; 

3. Европски совет-неформален 

состанок на шефовите на држави и 

влади на ЕУ, Брисел; 

4. Пленарна сесија на Европскиот 

парламент, 09-12 февруари 

2015,Стразбур. 

 
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 


