
Претседателот на Собранието на 
Република Македонија, г. Вељаноски на 
17 февруари годинава оствари средба со 
комесарот за европска соседска политика 
и преговори за проширување на ЕУ, г. 
Јоханес Хан.  
 
Претседателот Вељаноски искажа 
задоволство од посетата на комесарот, 
при што нагласи дека ваквите средби се 
одлична можност за разменување на 
мислења и ставови што е од големо 
значење за Република Македонија, 
особено во насока на остварување на 
една од приоритетните цели на државата, 
а тоа е интегрирање на земјата во ЕУ. 
 
На средбата се разговараше за 
посветеноста на Република Македонија 
во остварување на реформите за што 
поскоро отпочнување на пристапните 
преговори, за актуелните случувања во 
државата и тековните активности на 
Собранието.  
 
Комесарот Хан истакна дека неговата 
посета е со цел да се нагласи 
заинтересираноста на ЕУ и нејзините 
институции за што поскоро надминување 
на моменталните несогласувања 
настанати на политичко ниво.  
 
Комесарот потенцираше дека 
Европскиот парламент е спремен да 
помогне со свое надворешно 
посредување доколку тоа би придонело 
во надминување на актуелната состојба.  
 
Претседателот Вељаноски посочи дека 
можеби доколку се одржи заедничка 
средба на македонските политички 
партии заедно со сестринските европски 
партии ќе почне полека да се работи на 
враќање на довербата помеѓу нив, што е 
основа за понатамошниот дијалог и 
надминување на несогласувањата. 
 

Двајцата соговорници се согласија дека 
работата на Собранието и неговиот 
придонес во функционирањето на една 
држава е од исклучително значење од 
што произлегува потребата тоа да 
работи со полн капацитет. 
 
Претседателот Вељаноски истакна дека 
досега сите пратеници заеднички 
работеле за постојано зајакнување на 
капацитетите на Собранието, за што 
секоја година Собранието на Република 
Македонија добива позитивна оценка 
во Извештајот на Европската комисија. 
 
Претседателот Вељаноски уште еднаш 
изрази надеж дека опозицијата ќе 
прифати да се врати и конструктивно 
да учествува во работата на 
Собранието. 
 
Комесарот Хан се согласи дека во едно 
зрело демократско општество дебатата 
треба да се одвива во парламентот 
бидејќи собраниската говорница е 
најдобар инструмент да се изразат 
мислењата и ставовите. Тој истакна 
дека очекува сите политички партии да 
придонесат во приближувањето на 
различните ставови и се надева дека 
опозицијата ќе се приклучи во работата 
на Собранието. 
 
На крајот на средбата двајцата 
соговорници изразија надеж дека 
посетата и средбите на комесарот со 
сите засегнати фактори ќе бидат 
поттикнувачки импут во подобрување 
на политичката клима во државата. 
 
http://www.sobranie.mk/ 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Европскиот енергетски систем со соочува со досега 
најитна потреба за обезбедување на безбедна, 
одржлива и конкурентна енергија за потребите на 
граѓаните. Европската унија е најголемиот увозник на 
енергија во светот, 53% од енергијата ја обезбедува од 
увоз кој вреди околу 400 милијарди евра годишно.  

Големопродажните цени на електричната енергија во 
Европа се поголеми за 30% од САД, а 
големопродажните цени на гасот се зголемени за 
повеќе од 100%. Стамбениот простор во Унијата не е 
енергетски ефикасен во 75%, додека 94% од 
транспортот се потпира на нафтени производи од кои 
90% од увоз. Дванаесет земји-членки не ја исполнуваат 
поставената цел за обезбедување на минимална 
електроенергетска мрежа-најмалку 10% од 
инсталираниот капацитет за производство на 
електрична енергија да може да се извезува. 

Постигнувањето на Договорот за рамката за клима и 
енергија 2030 и Европската стратегија за енергетска 
безбедност од 2014, беа големи чекори во градењето на 
Енергетска унија, но сеуште се потребни нови и 
засилени мерки за ефикасно справување со 
предизвиците.  

Европската комисија на 25 февруари годинава го усвои 
пакетот за Енергетската унија со стратегијата за 
Европската енергетска унија со напредна климатска 
политика. Енергетската унија се заснова на 3 
воспоставени цели на енергетската политика на ЕУ: 
безбедност на снабдувањето, одржливост и 
конкурентност. За да се постигат целите ќе биде 
потребна трансформација на европскиот енергетски 
систем. Правилата на ниво на ЕУ претходно се 
утврдени, но во праксата постојат 28 национални 
регулаторни рамки. Во иднина енергетскиот пазар ќе 
се интегрира за да креира поголема конкуренција, 
поголема ефикасност преку подобро користење на 
енергетските објекти во ЕУ и поповолни цени за 
потрошувачите. 

Стратегијата за Енергетската унија ја сочинуваат пет 
меѓусебно поврзани компоненти: 

- eнергетската безбедност,солидарност и доверба;  
- целосно интегриран европски енергетски пазар; 
- енергетска ефикасност која ќе придонесе за 
умереност во побарувачката; 
- декарбонизирана економија и  
- истражувања, иновации и конкурентност. 
 
Во петте компоненти од стратегијата се определуваат 
целите на Енергетската унија, како и чекорите кои 
Комисијата ќе ги превзема за нивно постигнување. 

Ќе се предложи ново законодавство за реорганизација 
и промени на пазарот на енергија за да обезбеди 
поголема транспарентност на договорите за 
снабдување со гас и значително подобрување на 
регионалната соработка како важен чекор кон 
интегриран пазар. За да се постигне Енергетската 
унија, во стратегијата Комисијата предложи серија на 
активности, мерки и иницијативи со јасна временска 
рамка за нивно донесување и примена, како и 
соодветни одговорности.  

Успешното спроведување на плановите на 
Комисијата, зависи од политичката определба на сите 
засегнати страни, институциите на ЕУ, земјите-
членки, Европската инвестициска банка, и други 
страни од регионално и локално ниво, во согласност 
со принципите на субсидијарност, пропорционалност 
и подобра регулатива.  

Комисијата ги повика Европскиот парламент и 
Советот да дадат поддршка на стратегијата и активно 
да се вклучат во нејзината имплементација.  

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/ 

 

 

 

ЕНЕРГЕТСКА УНИЈА ЗА СИГУРНА, ОДРЖЛИВА И  КОНКУРЕНТНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВРОПА 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf


Европратениците во текот на 
февруарската пленарна седница, 
дебатираа за трагедиите од настаните во 
Украина и Средниот Исток. Парламентот 
непосредно пред одржувањето на 
вонредниот состанок на Европскиот 
совет, одржа и дебата за безбедносните 
мерки, за размената на пописот на 
имињата на патниците помеѓу земјите-
членки, со цел спречување на 
терористички напади. 
Европратениците порачаа дека новата 
рунда на преговори меѓу Русија и 
Украина, врз база на мировниот план 
договорен со помош на Германија и 
Франција, веројатно е последната шанса 
за постигнување на мир за Украина, по 
дипломатски пат.  
Европратениците ги осудија насилствата 
на т.н. Исламска држава и се заложија за 
поголема поддршка на жртвите во текот 
на расправата за хуманитарната криза во 
Сирија и Ирак. Според проценките, 
поради непрекинатите конфликти 
потреба за хуманитарна помош имаат 
околу 12,2 милиони Сиријци. 
Според резолуцијата која беше усвоена, 
чувствителните податоци кои содржат 
пописи на имињата на патниците 
(Passanger Name Records) кои патуваат во 
и надвор од ЕУ, треба да бидат 
споделени меѓу земјите-членки на 
Унијата, а соработката мора да биде 
поддржана со посилни правила за 
заштита на податоците.  
Парламентот усвои резолуција со која се 
повикува на воведување на задолжителна 
ознака за потеклото на земјата, за месото 

кое е состојка на други производи 
(преработена храна). 
Европратениците расправаа за најновиот 
план за доделување на 1 милијарда евра 
за вработување на млади луѓе, во рамките 
на Европската иницијатива за 
вработување. Поголем дел од 
европратениците ја поддржуваат идејата 
за побрз пристап до средствата наменети 
за проектите.  
На 12 февруари годинава, 
европратениците гласаа за формирање на 
посебен комитет кој ќе се занимава со 
даночните прашања во земјите-членки. 
Комитетот ќе има 45 члена од редот на 
пратениците и ќе работи во следните 6 
месеци. 
Европскиот парламент гласаше за 
приклучување на нови 8 земји (Русија, 
Албанија, Мароко, Сингапур, Габон, 
Андора, Арменија и Сејшелите) кон 
Хашката конвенција за граѓанско-правни 
аспекти на меѓународно грабнување на 
деца. Конвенцијата е склучена во 1980 
година и е рамка по која може да се 
решаваат судски спорови во случаи кога 
еден родител ќе го отстрани детето од 
неговото живеалиште без согласност на 
другиот родител. Потписници на 
Хашката конвенција се повеќе од 90 
држави од светот. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20150212STO23403/ 
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Страна 3 

УСВОЕНА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОДНЕСЕНА ОД ИЗВЕСТИТЕЛОТ ИВО ВАЈГЛ 

На 24 февруари годинава Комитетот за надворешни 

работи на Европскиот парламент со 47 гласа "за" и десет 

"против", ја усвои Резолуцијата за Република Македонија 

поднесена од известителот Иво Вајгл. На текстот на 

резолуцијата претходно беа поднесени рекордни 296 

амандмани, по што известителот Вајгл поднесе 16 

компромисни амандмани кои беа изгласани. Во 

Резолуцијата, Европскиот парламент по деветти пат бара 

отворање на пристапните преговори, без одлагање. 

Прашањето за името, не треба да биде пречка  за 

отворање на преговорите, иако треба да се реши пред 

завршувањето на преговорите. Европската унија мора да 

биде поактивна во однос на прашањето за името, при 

што се повикува Високиот претставник за надворешна и 

безбедносна политика, да излезе со нови иницијативи за 

да се надмине сегашниот ќор-сокак.  

Европратениците потсетуваат дека компромисите се од 
фундаментално значење за функционирање на 
демократијата и дека постизборниот бојкот е проблем кој 
треба да се реши во духот на споделена одговорност меѓу 
Владата и опозицијата, заради правилно функционирање на 
Собранието. Се повикува Високиот претставник за 
надворешна и безбедносна политика, да посредува во 
договорот меѓу партиите. Парламентот го повикува 
Европскиот совет да спроведе темелна дискусија за 
перспективите на членството на Република Македонија во 
ЕУ во првата половина од 2015 година. Се повикува 
Владата и сите политички партии да работат во насока на 
подобрување на односите, за да се задржи политичката 
стабилност, да се обезбеди одржлива конструктивна 
политичка соработка и да се забрза европската агенда. 
Резолуцијата за Република Македонија се очекува да биде 
на дневен ред на пленарната седница на Европскиот 
парламент, во март годинава. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150212STO23403/html/Things-we-learnt-in-plenary-Ukraine-terrorism-processed-meat-child-abduction
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150212STO23403/html/Things-we-learnt-in-plenary-Ukraine-terrorism-processed-meat-child-abduction


СОСТАНОК НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ ВО БРИСЕЛ 

Страна 4  

Неодамнешните терористички напади во 
Париз и Копенхаген, и особено кризата 
во Средниот Исток и Украина, повторно 
ги стави безбедносните прашања на 
врвот на политичката агенда во ЕУ. 
Експертите од областа на безбедноста и 
земјите-членки повикуваат на 
воведување на мерка која ќе се бара 
посистематско собирање, употреба и 
чување на податоци на патниците од 
меѓународните авионски летови.  
Според законодавниот предлог сите 
податоци во однос на името, адресата, 
телефонски број, детали за кредитна 
картичка, маршута на патување, билет, 
информација за багаж, ќе се собираат во 
т.н. Европски попис на имиња на 
патниците (European Passanger Name 
Record). 
Некои од членовите на Европскиот 
парламент, изразуваат загриженост дека 
со воведување на ваков систем ќе се 
загрозат правата на приватност и 
заштитата на личните податоци. 
Парламентараниот комитет за граѓански 
слободи во 2013 година го отфрли 
предлогот поради загриженоста за 

правата на приватност и заштитата на 
личните податоци.  
На 30 август минатата година, шефовите 
на државте на ЕУ, го повикаа 
Европскиот парламент и Советот да ја 
финализираат работата во однос на 
пописот на имиња на патниците. 
Комитетот повторно дебатираше за 
предлогот на 11 ноември 2014 година, но 
европратениците сеуште беа поделени по 
ова прашање.  
Се очекува пред комитетот да биде 
презентиран ревидиран драфт-извештај. 
Со цел да се обезбеди дека новиот 
законодавен предлог не е спротивен на 
фундаменталните права, Парламентот ги 
охрабрува земјите-членки да направат 
напредок во врска со законодавниот 
пакет за заштита на податоците со што ќе 
се овозможи преговорите за двата 
предлози да течат истовремено. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/content/20150217STO24619/ 

НОВИ МЕРКИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ И ТЕРОРИЗМОТ 

Лидерите на земјите-членки на 
состанокот на Европскиот совет што се 
одржа на 12 февруари годинава во 
Брисел, дискутираа за три главни 
предизвици со кои се соочува Европа: 
воспоставување на мир во Украина, 
борбата против тероризмот и 
подобрување на Европската монетарна 
унија. Во фокусот на дебатата на 
лидерите на ЕУ беше како да се обезбеди 
поддршка на спроведувањето на 
договорот од Минск.  Беа претставени 
резултатите од договорот од Минск, од 
страна на  Германскиот канцелар Ангела 
Меркел и Францускиот претседател 
Франсоа Оланд. На самитот учествуваше 
и Украинскиот претседател Петро 
Порошенко. Во однос на договорот беше 
дадена претпазлива поддршка се додека 
не се почитува прекинот на огнот и се 
случи целосна деескалација на 
конфликтот.  
Според Високиот претставник на ЕУ за 
надворешна и безбедносна политика 
Федерика Могерини   "потпишувањето 
на договорот е важно, но неговото 
спроведување е поважно за луѓето на 
терен". Во врска со дебатата за борбата 
против тероризмот, европските лидери се 
договорија што ќе превземаат ЕУ и 
земјите-членки за ова прашање во 
следните месеци.  

Заедничката изјава од самитот се 
фокусира на три области на дејствување: 
да се обезбеди сигурност на граѓаните, 
спречување на радикализацијата и 
зачувување на вредностите и соработка 
со меѓународните партнери.  
Лидерите на ЕУ повикаа за воведување 
на мерки кои ќе вклучуваат усвојување 
на директива за европски попис на 
имиња на патниците, целосна употреба 
на  Шенген рамката преку систематски и 
координирани проверки на граѓаните на 
ЕУ на надворешните граници врз основа 
на заеднички индикатори на ризик. 
Европските лидери повикаа на 
зајакнување на соработката во борбата 
против трговијата со оружје и 
финансирањето на тероризмот, како и да 
се работи на откривање и отстранување 
на интернет содржина која промовира 
тероризам или екстремизам.  
Лидерите на ЕУ дискутираа за 
дополнително подобрување на 
економското управување во еврозоната, 
особено на спроведувањето на 

структурните реформи . 
 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150217STO24619/html/Much-Ado-About-PNR
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150217STO24619/html/Much-Ado-About-PNR


За подготовка на препораките одговорен 
е германскиот европратеник Бернд 
Ланге - претседател на Комитетот за 
меѓународна трговија.  
Дека договорот навистина предизвикува 
големо внимание во Европскиот 
парламент, покажува и интересот кај 
повеќе парламентарни комитети кои 
веќе најавија сослушувања за 
влијанијата од трговскиот договор, од 
аспект на различни области на 
политиките на ЕУ. Откако ќе се склучи 
договорот, Европскиот парламент ќе 
треба да ја даде својата согласност, без 
што договорот нема да може да влезе во 
сила.  
Парламентот веќе побара поголема 
транспарентност во однос на 
преговорите кои се водат како и за 
пристап до документите.  
Кај европската јавност преовладуваат 
разни критики, од стравувањата дека 
пазарот ќе биде преплавен со хлорирано 
пилешко месо како и за заштитата на 
географското потекло на храната. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-
stories 

ТРАНСАТЛАНСКИ ДОГОВОР ЗА ПАРТНЕРСТВО ВО ТРГОВИЈАТА И ИНВЕСТИЦИИ МЕЃУ ЕУ И САД  

Договорот за трговија меѓу ЕУ и САД, 
доколку се склучи, ќе претставува 
најголем простор на слободна трговија во 
светот. И покрај тоа што очекувањата од 
договорот се големи од аспект на 
потребното поттикнување на економијата 
и пазарот на трудот, сепак од двете страни 
постојат грижи за националните пазари и  
различните вредности. Поради овие 
причини, Европскиот парламент 
внимателно ги следи преговорите кои се 
во тек.  
Европската комисија од јули 2013 
годинаги води преговорите од страна на 
ЕУ. 
Пристапот на европските мали и средни 
претпријатија на американскиот пазар на 
јавни набавки, јавното здравство, 
финансиските услуги, механизмите за 
решавање на спорови меѓу инвеститори и 
држави, се дел од темите за кои се водат 
големи дебати.  
После 1,5 година и седум рунди на 
преговори, одредени прашања сеуште не 
се решени. Во одредени области како што 
е пр.хемиската индустрија, тешко ќе се 
постигне договор. Европскиот парламент 
подготвува препораки за кои очекува дека 
ќе бидат изгласани во мај годинава, како 
јасна препорака за Комисијата и Советот. 

Страна 5 

Европската комисија на 4 февруари 
годинава предложи од буџетот на 
Европската иницијатива за вработување на 
младите, да се издвојат една милијарда 
евра за 2015 година. Со оваа мерка за 30 
пати ќе се зголеми предфинансирањето 
кое земјите-членки го добиваат за 
поттикнување на вработувањата на 
младите.  
Според проценките на Комисијата со 
забрзаното претфинансирање ќе може да 
се обезбеди непосредна поддршка на 
околу 350.000-650.000 млади луѓе. 
Придобивките од средствата ќе ги 
почувствуваат голем број на млади  со 
што ќе им се олесни процесот на барање 
на работа. 
Со предлогот Комисијата испраќа јасен 
сигнал дека невработеноста на младите е 
на врвот на приоритетите во политичката 
агенда, и дека со средствата ќе се 
поддржат активностите на земјите-членки 
со цел да ги вратат младите повторно на 
работа или во образовниот систем.  
Прв приоритет на Европската комисија е 
зајакнување на конкурентноста на Европа, 
поттикнување на инвестициите и 
отворање на работни места. И во случаи 

кога се создаваат нови работни места, 
младите често имаат потешкотии при 
вклучувањето на пазарот на трудот. 
Поради тоа Иницијативата за 
вработување на младите е насочена на 
враќање на младите на работа или нивно 
усовршување.  
Сите земји-членки се обврзаа за 
исполнување на Гаранцијата за млади, 
каде на лицата под 25 години ќе им се 
понуди квалитетно работно место, 
образование и усовршување во рок од 4 
месеци по завршувањето на 
образованието или губењето нa 
работата. Од државите-членки се 
очекува веднаш да обезбедат  средствата 
да бидат достапни до корисниците на 
проектите.  
За предлогот на Комисијата треба да 
расправа Европскиот парламент и 
Советот. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
4100_en.htm 

 
 
 

 

ЕДНА МИЛИЈАРДА ЕВРА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ  
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Во рамките на Летонското претседателство со 
Советот на ЕУ, на 12 и 13 февруари годинава во 
Рига се одржа конференција посветена на 
новите пристапи за партнерства во 
образованието, истражувањето и индустријата 
во регионите.  
Целта на конференцијата на која учествуваа 
претставници од 17 земји и околу 200 експерти, 
беше да се даде поттик на новата иновативна 
политика за "smart" специјализација во рамките 
на ЕУ.  
Во фокусот на дискусијата беа прашањата за 
иновативното управување, мобилизирање на 
потенцијалот на помалите држави, потребата за 
зголемување на соработката во областите на 
индустријата, образованието и истражувањето. 
Стратегијата за паметна специјализација е 
развиена во 2009 година и претставува клучен 
фактор за регионалната конкурентност.  

Преку селекција и поддршка на ограничен 
број на приоритетни области за инвестирање 
базирано на знаење, државата или регионот 
може да ги собере заинтересираните страни 
и ресурсите, за да ги зголеми своите 
конкурентни предности.   
Според Марите Сеиле, Министер за 
образование и наука на Летонија "Локалните 
и регионалните власти играат клучна улога 
во спроведувањето на ЕУ стратегијата 2020. 
Креирањето на растот и работните места, 
многу зависи од нашата амбиција и 
посветеноста на ЕУ, на национално, 
регионално и локално ниво". 
 

http://www.ris3riga2015.lv/ 

 

преку справување со нерамнотежата 
помеѓу регионите.  
Кохезиониот фонд е формиран за да се 
обезбеди финансиска поддршка за 
проекти во областа на животната 
средина и трансевропските мрежи во 
областа на транспортната 
инфраструктура. Наменет е за земјите 
чиј бруто национален доход е под 90% 
од просекот на Заедницата.  
Европскиот социјален фонд поддрж ува 
повеќе од 15 милиони луѓе годишно, 
помагајќи им да ги подобрат 
вештините, да се олесни интеграцијата 
на пазарот на труд, борбата против 
социјалната исклученост и 
сиромаштијата и зголемување на 
ефикасноста на јавната администрација.  
Оперативните програми произлегуваат 
од договорите за партнерство 
потпишани помеѓу Европската 
комисија и секоја земја-членка за 
период од седум години.  
Секоја програма има јасно дефинирани 
цели кои одговараат на потребите за 
развој и локално идентификувани 
предизвици. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
4425_en.htm 

Европската комисија на 13 февруари 
годинава усвои 40 нови програми во 
рамките на Европската кохезиона политика, 
како поддршка на економскиот развој и 
социјалната кохезија во ЕУ.  
До крајот на месецот планирани се да се 
донесат уште 10 програми. Заедно, 50-те 
програми ќе вредат повеќе од 66 милијарди 
евра. 
Со буџет од 351,8 милијарди евра за вкупно 
387 програми за периодот 2014-2020, 
европските структурни фондови 
претставуваат главна инвестициска 
политика на ЕУ. Од буџетскиот период 
2014-2020 година одобрени се 256 
милијарди евра за 266 програми на 
Европската кохезиона политика.  
Програмите се од витално значење и имаат 
влијание врз секојдневниот живот на луѓето 
- помагаат во зајакнувањето на економската 
конкурентност, подобрување на 
истражувањето и иновациите, промовирање 
на претприемништвото, справување со 
невработеноста, борбата со социјалната 
исклученост и преминот кон ниско 
јаглеродна економија во Европа. 
Кохезионата политика се спроведува преку 
три главни фондови: Европскиот фонд за 
регионален развој, кохезиониот фонд и 
Европскиот социјален фонд.   
Европскиот фонд за регионален развој има 
за цел да ја зајакне економската и 
социјалната кохезија во Европската унија 

Страна 6  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗГОЛЕМЕНИ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ВО ЕВРОПА  

«Европските 

структурни 

фондови 

претставуваат 

главна 

инвестициска 

политика на ЕУ» 

МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ЕВРОПСКИТЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ИНОВАТИВНА И 
КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА 

http://www.ris3riga2015.lv/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4425_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4425_en.htm


Секоја година неколку градови од 
Европа кои имаат богата културна 
традиција стануваат престолнини на 
Европа. Од Атина во 1985 година до 
чешкиот град Плзен и белгискиот град 
Монс во 2015 година, 50 европски 
градови досега се стекнаа со годишната 
титула Европски главен град на 
културата. Во изминатите 30 години, 
манифестацијата прерасна во еден од 
најамбициозните културни проекти во 
Европа.  
Наградата се доделува со цел да се 
истакне културната разновидност и 
богатство на европската култура како и 
негување на европскиот идентитет 
преку универзалниот јазик на културата 
и уметноста. Единствено тело што има 
надлежност да ја додели титулата е 
Советот на министри на ЕУ.  
Градот Плзен е основан во 1295 година, 
од страна на кралот Венселас Втори. Се 
наоѓа на околу 90 километри западно од 
Прага и има околу 170.000 жители. 
Центарот на градот претставува 
културно и историско наследство со 
препознатлива архитектура. Градот е 
познат по прочуеното пиво "Пилзенер" 
создадено во 1842 година. Во градот во 
текот на годинава ќе се одржат околу 
600 културни настани: концерти, 

изложби, уметнички инсталации и 
театарски претстави.  
Монс е град во Белгија во Валонскиот  
регион, со околу 93.000 жители, а името 
го добил по римскиот збор - планина на 
која била изградена тврдина. Во Средниот 
век, Монс бил важен сообраќајен, 
индустриски и рударски центар. Во 
градот ќе се одржат голем број на 
настани, од изложба на делата на Винсент 
Ван Гог од периодот кога престојувал во 
регионот, ќе се отворат нови 5 музеи меѓу 
кои и Меморијалниот музеј на градот. 
Минатата година за европски градови на 
културата беа прогласени Рига- главниот 
град на Летонија и шведскиот град Умео. 
Идејата на проектот не е да се издвојат 
градови поради нивното минато или 
естетика, туку титулата да се додели на 
градот кој ќе понуди најкреативна и 
најиновативна програма. Со стекнувањето 
на тутулата градовите го озаживуваат 
својот културен живот, го подобруваат 
имиџот и стануваат попознати во Европа. 
 
http://plzen2015.cz/en/ 
http://www.mons2015.eu/en 
 

(54%) се изјасниле дека членството во ЕУ 
е добра работа.  
Во однос на динамиката на интеграцијата 
во ЕУ, зголемен е бројот на европејците 
(49%) кои сметаат дека е добро да се 
почека сите земји-членки да бидат 
подготвени, пред да се продолжи со 
развивање на нови заеднички политики. 
Ова мислење преовладува кај земјите-
членки кои беа најмногу погодени од 
економската криза. 
Интересот за справување со 
сиромаштијата и социјалната исклученост 
кај 25 земји-членки, продолжува да расте 
(54%) и понатаму останува главен 
приоритет и политика за примена од 
страна на Европскиот парламент. 
Прашањата за имиграцијата (25%), за 
борбата против тероризмот (29%), 
безбедносната и одбрамбена политика 
(27%) покажале најголем степен на 
зголемување на интересот кај граѓаните  
 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2015_1 

 

Во периодот од 29 ноември до 09 декември 
минатата година, во 28 земји-членки биле 
анкетирани 27.800 граѓани со прашања за 
нивната перцепција и познавања за работата 
на европските институции како и ЕУ во 
целост. Според анкетата Parlemeter за 2014, 
објавена во февруари годинава, 
мнозинството европски граѓани ја 
поздравија улогата која Европскиот 
парламент ја одигра во изборот на новиот 
претседател на Европската комисија.  
63% од испитаниците сметаат дека изборот 
на претседател на Комисијата, земајќи ги во 
предвид резултатите од европските избори, 
претставува значаен напредок во 
демократијата во ЕУ.  
За Европскиот парламент, поголемиот дел 
од европејците 67% се изјасниле дека не се 
доволно информирани за неговата работа. 
Перцепцијата која граѓаните ја имаат за 
Парламентот останала во голема мера 
неутрална (43%) кај испитаниците од 21 
земја-членка, додека подобена е состојбата 
во врска со познавањето за неговата работа 
и состав. Сè повеќе европејците сега 
чувствуваат дека нивниот глас се зема во 
предвид при донесување на одлуки на ниво 
на ЕУ. Повеќе од половина од испитаниците 
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Мадрид е еден од големите градови во Европа 
кој се соочува со најголемо загадување на 
воздухот. Според податоците на Француската 
асоцијација за борба против загадувањето, на 
годишно ниво 188 дена се надминува 
дозволеното ниво на загадување во Мадрид. 
Според податоците од здружението Еколози 
во акција, во Шпанската престолнина со 3,2 
милиони жители, регистрирани се 1,6 милиони 
автомобили кои во 2013 година произвеле 70% 
од загадувањето со азот-диоксид (NO2). 
Според листата објавена од француското 
здружение Респире во 2014 година, врз основа 
на податоците на Европската агенција за 
заштита на животната средина за присуство на 
три загадувачи (ситните честички, азот 
диоксид и озон), Мадрид е шести најзагаден 
град во Европа. Загадувањето на градот е 
поголемо дури и од Рим, Лондон и Париз. Од 
вкупно 97 градови во ЕУ на листата за кои се 
добиени податоците за надмината границата 
на загадување на воздухот, Мадрид е на 92 
место. На листата Загреб е на 67 место со 87 
дена надмината граница на загадување на 
воздухот.  
Здружението Еколози во акција, проценува 
дека годишно околу 2.000 луѓе умираат од 
болести поврзани со загадувањето на 
воздухот, и дека владата не превзема доволно 
мерки за да се спречи надминувањето на 
дозволените нивоа на загадување. Поради тоа 
здружението има поднесено тужба против 
владата во Мадрид, но судот сеуште нема 
донесено одлука дали ќе постапува по 
тужбата.  
Според Еколози во акција, во Мадрид веќе во 
првата половина на јануари било надминато 
ограничувањето на присуството на азот-
диоксид во воздухот на годишно ниво, кое е 
воведено со европска директива во 2010 

година. Еколози во акција предупредуваат 
дека Европската комисија може да изрече 
голема парична казна, бидејќи уште од 
2010 година Мадрид го надминува 
дозволеното ниво на загадување на 
воздухот.  
Градските власти преземаат одредени 
мерки, воведена е забрана за движење на 
дизел возила на повеќе места во центарот 
на градот, а во 2014 година поскапела 
наплатата на паркинг за поголемите 
загадувачи. Сепак, забраната за употреба 
на возилата со дизел мотори би чинела 
многу. Според мислењето на експертите од 
областа на екологијата, мерките не се 
доволни. Прашањето за загадувањето се 
наметна и во предизборната кампања за 
локалните избори кои ќе се одржат во мај 
годинава.  
Според податоците на Светската 
здравствена организација од последиците 
поврзани со загадувањето на воздухот 
годишно во светот умираат седум милиони 
луѓе.  
Соочени со алармантните податоци, 
властите во Лондон и Париз предложија 
нови мерки. Плановите на 
градоначалникот на Париз се од 1 јули да 
се забрани сообраќајот за камиони и 
автомобили кои се големи загадувачи и дел 
од центарот на градот да се претвори во 
пешачка зона. 
 
http://www.dw.de/madrid-air-pollution-reaches-
alarming-levels/a-16739363 
http://www.bbc.com/news/world-europe-12393803 
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Според податоците на Светската 
здравствена организација, европејците имаат 
највисок холестерол во крвта во светот, и 
тоа со 54% застапен подеднакво кај мажите 
и жените.  
Според извештајот на групата за 
истражување на кардиоваскуларни болести 
за 2011 година, 133 милиони жители од 5-те 
најголеми земји-членки на Унијата 
(Германија, Франција, Италија, Шпанија и 
Велика Британија), имаат покачен лош 
холестерол, наспроти 135 милиони луѓе во 
САД.  Статистиката покажува дека во 
последните години се повеќе расте бројот на 
лица со покачен холестерол. Секојдневната 
неправилна исхрана се смета за една од 
главните причини за зголемување на 
општиот холестерол кај младите лица. 
Европратениците Роберта Метсола (ЕПП) и 
Марлене Мизи (С&Д) испратија писмено 
барање до Европската комисија, за 
доставување на информации за актуелната 
европска стратегија за справување со 
холестеролот. 
Европратениците во барањето изразуваат 
загриженост за високата стапка на 
холестеролот кај европските граѓани при 
што укажуваат дека ЕУ и особено некои 
земјите-членки не превземаат доволно 
мерки за заштита на здравјето кај граѓаните 
и за намалување на ризиците од висок 
холестерол во крвта. Изразена е загриженост 
за стратегија за ова прашање  и за 
недостаток на информации. 
Во одговорот на писменото барање, 
Европскиот комесар за здравство и 
безбедност на храна Витенис Андриукаитис, 

посочува дека Комисијата нема покренато 
конкретни програми за справување со 
лошиот холестерол, но сепак покренати се 
повеќе иницијативи за намалување на 
проблемот, и истите се фокусирани повеќе 
кон истражувањето и подигнувањето на 
јавната свест.  
Во неколку истражувачки проекти се 
анализираат трошоците за лекување на 
акутен коронарен синдром и истите се 
финансираат преку програмата Хоризонт 
2020, Рамковната програма на ЕУ за 
финансирање на истражувањето и 
иновациите и програмата EUROTRACS. 
За овие програми предвидени се 30 
милиони евра за финансирање на 12 
истражувачки проекти во врска со лошиот 
холестерол. 
Според мислењата на експертите, ЕУ 
треба повеќе да инвестира во едукацијата, 
превенцијата и истражувањата на 
хроничните болести. 
Граѓаните треба се повеќе да се 
охрабруваат да користат балансирана 
исхрана од најраната возраст, но исто така 
треба да им се побезбедат повеќе 
информации и скрининг програми за 
соодветен третман.  
 
http://www.euractiv.com/sections/health-
consumers/meps-highlight-weakness-eu-
cholesterol-strategy-312077 

 

на емисиите на CO2 во градовите и се 
воведува одржлив модел на автомобили 
кои користат чиста електрична енергија. 
Успехот во зголемување на продажбата 
во Норвешка се должи на задржување на 
високите даноци за редовни автомобили 
и намалување на даноците кај 
електричните автомобили. Парламентот 
на Норвешка уште во 2007 година 
донесе законодавство за електрични 
автомобили, по дискусиите за 
климатските промени. Електричните 
автомобили се ослободени од данок и 
тоа ќе продолжи додека се постигне 
бројката од 50.000 електрични 
автомобили на патиштата.  
 
http://www.euractiv.com/sections/transport/
solvik-olsen-norway-leads-electric-cars-312112 

Норвешка пред неколку години воведе 
даночни олеснувања и други поволности 
за купувачите на електрични автомобили 
кои имаат подобра цена во однос на 
автомобилите на гориво. Пазарот на 
автомобили во Норвешка на глобално 
ниво е прилично мал, но сепак има 
најголем удел на пазарот за електрични 
автомобили, со 12.8% во првите девет 
месеци од 2014 година. Електричниот 
автомобил може да се паркира и да се 
вози по сите патишта бесплатно, 
вклучувајќи превоз со ферибот и возење 
по лентата за автобуси. Исто така, 
значително е инвестирано во 
инфраструктурата за полнење на 
автомобилите, и заедно со другите 
стимулации дополнително ги охрабрува 
луѓето да купуваат електрични 
автомобили. Користењето на електрични 
автомобили допринесува за намалување 

ЕВРОПЕЈЦИТЕ СО НАЈВИСОКА СТАПКА НА ХОЛЕСТЕРОЛ ВО СВЕТОТ 
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Големите можности што ги нуди дигиталното општество за 
европските граѓани и компании сеуште не се целосно 
искористени. Според податоците од Индексот на дигиталната 
економија и општество, презентиран од Европската комисија 
на 24 февруари годинава, степенот на дигитализација кај 
земјите-членки на ЕУ е различен. Индексот е комбинација на 
повеќе од 30 индикатори и аналитичка алатка за добивање на 
податоци за воведување на стратегијата на единствен 
дигитален пазар. Во индексот дадени се податоци за 2013 и 
2014 година, земјите-членки се подредени според податоците 
за интернет конекцијата (дистрибуција, брзина и достапност 
кон широкопојасен интернет), вештините за користење на 
интернет, употребата на интернет активностите од читање на 
вести до купување, развој на клучните дигитални технологии 
(електронски сметки, облак услуги, е-трговија) и јавни 
дигитални услуги (е-влада и е-здравје).  
Според наодите од индексот, степенот на дигитализираност 
зависи од земјата. Најдобри резултати има Данска со степен 
на дигитализираност 0,68 на скалата од 1, додека послаб 
степен е забележан кај Романија (0,31).  Повеќето од 
европејците редовно користат интернет, 75% во 2014 година, 
пр. 93% во Луксембург и 48% во Романија. Европејците 
сакаат пристап до аудиовизуелни содржини преку интернет, 
49% од корисниците на интернетот превземаат игри, слики, 

филмови или музика. Малите и средни претпријатија 
се соочуваат со ограничувања во е-трговијата, само 
15% продаваат преку интернет. Јавните дигитални 
услуги во некои земји-членки се дел од секојдневниот 
живот, а во други скоро и не постојат. Само 33% од 
корисниците на интернет во Европа испраќаат 
информации до јавните власти преку онлајн 
формулари, од 69% во Данска до 6% во Романија. 
Само 26% од европските доктори по општа пракса 
рецептите ги поднесуваат преку интернет услуга е-
рецепти, но оваа стапка се движи од 100% во Естонија 
до 0% во Малта.Новите податоци од објавениот 
индекс ќе се користат во барометарот на Дигиталната 
агенда, кој Комисијата го објавува секоја година со 
цел да се оцени постигнатиот напредок на земјите-
членки во остварувањето на целите од Дигиталната 
агенда за Европа. Следниот барометар на Дигиталната 
агенда се очекува во текот на летото 2015 година. 
 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en 

 
 
 
 

 

 

 
 

1. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 

09-12 март 2015,Стразбур; 

2. Европски самит за иновации за активно и 

здраво стареење, 9-10 март 2015, Брисел; 

3. Состанок на Европскиот совет, 19-20 март 

2015, Брисел; 

4. Net Futures 2015 - конференција посветена 

на зголемување на конкурентноста на 

Европската технолошка индустрија, 25-26 

март 2015, Брисел 

5. Пленарна седница на Европскиот 

парлaмент, 25 март 2015, 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 


