
Република Бугарија  од 01 јануари 2018 
година го презеде претседателството од 
Естонија. Претседателството со Советот 
на ЕУ се менува помеѓу земјите-членки 
на Унијата на секои шест месеци. 
Република Бугарија е дел од триото 
Естонија-Бугарија-Австрија и нејзината 
програма беше официјално одобрена на 
20 јуни 2017 год. во Советот за општи 
работи на ЕУ. Трите земји постигнаа 
согласност за програма фокусирана на 
безбедноста, зајакнување на 
надворешните граници на ЕУ, економски 
раст и конкурентност.  
 
Република Бугарија со позитивен дух ќе 
се стреми кон постигнување на реални и 
резултати ориентирани кон иднината, 
следејќи ги принципите на 
транспарентност и отчетност и 
реализирање на  претседателство кое 
ќе биде "отворено за граѓаните".  
 
Приоритети на Бугарското 
претседателство со Советот на ЕУ: 
1. Иднина за Европа и младите лица - 
економски раст и социјална кохезија; 
2. Европска перспектива и поврзаност 
со Западен Балкан; 
3. Безбедност и стабилност во 
обединета и силна Европа; 
4. Дигитална економија и вештини 
потребни за иднината на Европа. 
 
Бугарското претседателство ќе работи 
на подобрување на благосостојбата на 
сите граѓани на ЕУ преку промовирање 
на кохезија, која создава услови за 
единство и солидарност, како и целосна 
кохезија на европското општество. 
Бугарското претседателство ќе се 
залага за поттикнување на проактивното 
граѓанско општество  и политичко 
учество на младите европејци во 
градењето на сигурно, обединето и 
мирно општество со почитување 
европските вредности. Целта ќе биде да 
се одржи нивото на европските 

инвестиции во образованието и 
истражувањето, вклучително и во однос 
на обезбедување пристап до 
образование и развој на вештини во било 
која возраст, поттикнување на дигитални, 
претприемачки и креативни вештини, 
обезбедување на соодветна 
инфраструктура за образование, обука и 
истражување. 
 
Клучниот приоритет на бугарското 
претседателство ќе биде политиката на 
проширување на ЕУ, која продолжува да 
биде најефективниот инструмент за 
гарантирање на мир, стабилност и 
просперитет на Западен Балкан. 
Амбицијата на бугарското 
претседателство е да биде Балканско 
претседателство. 
 
Бугарското претседателство дава големо 
значење за продлабочување на 
регионалната соработка и развој на 
добрососедските односи. Темата за 
поврзување на Западен Балкан е од 
особена важност - т.н. „Агенда за 
поврзување“ (транспорт, комуникации, 
енергија, образование, дигитално) со 
разбирање дека нејзината цел е да се 
подобрат врските со единствениот пазар 
на ЕУ. 
 
Во севкупниот контекст на борбата 
против тероризмот, бугарското 
претседателство ќе го охрабри 
користењето на сите можности за 
подобрување на соработката помеѓу 
надлежните за имплементација на 
законодавството и безбедносните услуги, 
како и размената на информации со 
европските агенции. 
 
Претседателството ќе работи на 
отстранување на правните бариери за 
прекуграничната трговија и за вистински 
напредок во справување со постојните 
регулаторни бариери кои го попречуваат 
воспоставувањето на прекугранична 
трговија на услуги и стоки во ЕУ.  
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Претседателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери, на 
18 јануари 2018 година оствари средба со Јенс Столтенебрг, генерален 
секретар на НАТО, кој престојуваше во официјална посета на Република 
Македонија.  
Претседателот на Собранието на средбата изрази голема благодарност за 
поддршката дадена од генералниот секретар на НАТО, и изрази убеденост 
дека само со конструктивен дијалог со соседите  во однос на спорните 
прашања и со активен ангажман на институциите и на сите политички 
субјекти на исполнувањето на Планот 3-6-9, ќе се финализира „незавршената 
работа“ од Букурешкиот самит на НАТО во 2008 година.  
Претседателот Џафери го запозна Столтенберг со агендата на Собранието 
на планот на подобрување на законската регулатива во безбедносниот 
сектор, со што ќе се обезбеди квалитетен и демократски  парламентарен 
надзор. Генералниот секретар на НАТО ја потенцираше понатамошната 
поддршка на НАТО за исполнувањето на амбициозната реформска агенда на 
новата Влада, особено на планот за владеење на правото, јакнењето на 
мултиетничкото општество и принципите на Охридскиот договор, како и за 
одржувањето и негувањето на добрососедските односи. Како позитивен 
исчекор во оваа насока е ратификацијата на Договорот за добрососедство со 
Република Бугарија, со што се отвора ново и квалитетно поглавје во 
регионален контекст.  

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА РЕФОРМСКИТЕ И ИНТЕГРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА 
ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА И НАТО 

Со цел потврдување на надпартиската сплотеност и посветеност околу 
заедничките напори за реализација на нашата државна стратешка 
определба, членството во Европската унија и НАТО, за која постои 
согласност од страна на сите политички чинители застапени во 
Собранието на Република Македонија, Комисијата за европски прашања на 
Собранието на Република Македонија на својата Прва седница на 28 јуни 
2017 година донесе заклучок за подготвување на предлог - Декларација за 
забрзување на реформските и интегративните процеси за зачленување на 
Република Македонија во Европската унија и НАТО. Предлогот на 
Декларацијата е усвоен на Втората седница на Комисијата одржана на 14 
јули 2017 година и доставен до Претседателот на Собранието на Р. 
Македонија, г Талат Џафери  на 15 јули 2017 година. 
Декларацијата е усвоена со 63 гласа на 27-мата Седница на Собранието 
на Република Македонија одржана на ден 25 декември 2017 година. 
„Собранието на Република Македонија ја поттикнува Владата за 
понатамошно усогласување на законодавството на Република Македонија 
со законодавството на Унијата, согласно Националната програма за 
усвојување на правото на Европската унија; се залага за независна судска 
власт, транспарентност и ефикасност на судството;  го потенцира 
значењето на социјалната кохезија и добрите меѓуетнички односи, се 
залага за целосна имплементација на Охридскиот рамковен договор во 
согласност со Уставот на Република Македонија; ги повикува земјите 
членки на институциите на Европската унија да дадат засилена поддршка 
на интегративните процеси и реформите за пристапување кон ЕУ и НАТО; 
ја повикува Владата редовно и сеопфатно да го известува и вклучи 
Собранието во сите аспекти на пристапниот процес во ЕУ и НАТО“, се дел 
од точките содржани во усвоената Декларација. 
Воедно декларацијата претставува обврска превземена во рамките на 
Итните реформски приоритети од 2015 година, вклучително и Препораките 
на групата високи експерти за системските прашања од владеењето на 
правото, на г. Прибе и обврските од Договорот од Пржино. 
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Собраниската Комисија за европски прашања на 15 јануари 2018 година 
ја  одржа Осмата седница, на  која амбасадорот на Република Бугарија  во 
Република Македонија, Иван Великов Петков ги презентираше Програмата и 
Приоритетите за работа на Бугарското претседателство со Советот на ЕУ во 
првата половина од 2018. Претседателот на комисијата Артан Груби посочи 
дека  Република Македонија очекува на 12 јули, на Самитот на НАТО во 
Брисел, покана за членство како и почеток на преговори за наше членство во 
ЕУ, во текот на бугарското претседавање со Советот на Унијата.  
Амбасадорот Великов Петков, во своето обраќање ги информира 
пратениците и присутните гости за мотото на бугарското претседавање со ЕУ 
„Заедно сме посилни“ како и за приоритетите, меѓу кои го истакна вториот 
приоритет посветен на  европската перспектива и поврзаност на Западен 
Балкан во ЕУ. Амбасадорот порача дека неговата земја ја поддржува 
Македонија во напорите на владата на премиерот Заев, опозицијата и 
граѓанскиот сектор за постигнување на највисоките национални цели, 
членство во ЕУ и НАТО и тоа да се случи за време кога со Европскиот совет 
кога претседава токму Бугарија.  

Претседателот на Комисијата за европски прашања Артан Груби, на 22 
јануари учествуваше на Конференцијата на претседателите на Комисиите за 
европски прашања на земјите членки и земјите кандидати за членство во 
Европската унија во Софија, Република Бугарија.  На конференцијата, Груби 
се обрати пред пратениците од националните парламенти на земјите членки 
на Европската Унија и се осврна на европската перспектива на Македонија и 
земјите на Западен Балкан.  
„Очекуваме позитивна, конкретна и афирмативна стратегија од г. Јункер, 
безулсовна препорака и позитивен извештај, како и датум за преговори, кој 
што го очекуваме од 2005 година со кандидатскиот статус и од 2009 со првата 
препорака за отпочнување на преговори. Исто така, имајќи предвид дека 
повеќето од вас се и земји членки на НАТО, очекуваме ваша поддршка и на 
самитот на Алијансата во јули во Брисел“ - истакна Груби. За време на 
посетата на Софија, Груби оствари средби со своите колеги од регионот и со 
колегите од националните парламенти на земјите членки на ЕУ.  

Делегација на Собранието на Република Македонија, во состав: Теута 
Биљали, Ејуп Аљими, Aгим Шаќири, Петар Атанасов и Јулиана Николова, 
на 23 и 24 јануари годинава оствари дводневна студиска посета на 
Европскиот парламент во Брисел, Кралството Белгија. 
Главни теми на студиската посета беа: улогата на Европскиот парламент 
и неговотото место во институционалната рамка во Европската Унија, 
улогата на Европската комисија во процесот на проширувањето, 
активностите на Европскиот парламент во областа на демократијата и 
заштита на човековите права, Европскиот парламент и делегациите за 
односи со парламентите од Западен Балкан, резолуциите изготвени од 
Европскиот парламент за Република Македонија, Република Албанија и 
Република Косово, ИПА фондовите и други теми. Учесниците во 
студиската посета остварија повеќе билатерални средби на кои 
разговараа и разменија искуства. Членовите на делегациите 
присуствуваа и на седница на Комисијата за надворешна политика на ЕП 
на која обраќање имаше министерката за надворешни работи од 
Република Бугарија, Екатерина Захариева, во контекст на 
претседателството на Бугарија со Советот на ЕУ. Целта на студиската 
посета беше да се споделат искуствата на Република Македонија, 
Република Албанија и Република Косово во евроинтегративниот процес, 
како и очекувањата од Стратегијата на Европската комисија за успешна 
интеграција на земјите од Западен Балкан во ЕУ, која треба да биде 
објавена на почетокот на февруари 2018 година. 
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Пленарна сесија 15-18 јануари 2018 
година 
 
На пленарната сесија европратениците 
истакнаа дека е постигнат напредок во 
преговорите со Брегзит. Во дебатата со 
претседателот на Европскиот совет 
Доналд Туск и претседателот на 
Комисијата, Жан-Клод Јункер по 
заклучоците од самитот на ЕУ од 14-15 
декември, европратениците ја истакнаа 
потребата за формализирање на 
договорот за повлекување што е можно 
побрзо. Тие ја повикаа британската 
влада јасно да ја изнесе својата визија 
за посакуваните идни односи на земјата 
со ЕУ. Некои од пратениците јасно 
ставија до знаење дека ниту еден статус 
надвор од ЕУ никогаш нема да биде 
добар како што е полноправното 
членство во ЕУ.  
 
Европратениците ги поздравија 
конкретните чекори кои неодамна беа 
преземени за поголема соработка во 
одбраната меѓу земјите на ЕУ, ја 
истакнаа потребата за реформа на 
еврозоната и повикаа на повеќе мерки 
на ЕУ за справување со предизвиците 
на миграцијата и невработеноста кај 
младите. 
 
На пленарната сесија европратениците 
поднесоа амандман за забрана на 
употребата на пулсова електрична 
струја за риболов. Новиот закон - кој 
претставува ажурирање и комбинација 
на повеќе од 30 регулативи - ќе 
обезбеди заеднички мерки за 
риболовната опрема и методите, 
минималната големина на риби што 
може да се фатат и да се запре или да 
се ограничи риболовот во одредени 
области или во одредени периоди. Исто 
така, овозможува да се адаптираат 
мерките наменети за потребите на секој 
морски слив. Амандманот со кој се бара 
целосно отстранување на употребата на 
електрична струја за риболов беше 
прифатен со 402 гласа, 232 против и 40 
воздржани. Европскиот парламент даде 
овластување членовите на Комитетот за 
рибарство да започнат разговори со 
Советот за финалната формулација на 
законодавството. 
 

Европскиот парламент е подготвен да 
започне разговори со министрите за два 
закони од областа на спречување на 
финансирање на тероризмот и 
организираниот криминал, со цел да се 
намали стапката како и полесно 
справување со перењето пари и 
олеснување на прекуграничното 
замрзнување и конфискација на 
приносите од криминал. Директивата за 
спречување на перење на пари ќе го 
подобри спроведувањето со утврдување 
на дефинициите на ЕУ за кривични дела 
и минимални казни. Европратениците, 
предлагаат забрана на осудените лица 
да се кандидираат за јавна функција или 
да имаат позиција на државен 
службеник. 
 
Прекуграничната регулатива за 
конфискација ќе постави цврсти крајни 
рокови за земјите-членки да дејствуваат 
на прекугранични барања за 
замрзнување или конфискација на 
средства, оставајќи им на криминалците 
помалку време да ги преместат. 
Процесот ќе биде поедноставен со цел 
да се олесни спроведувањето на 
прекуграничната конфискација, бидејќи 
тие се недоволно искористени според 
сегашните правила. Во моментов се 
конфискувани само околу 1,1% од 
криминалните приноси. 
 
Европратениците ја поздравија 
намерата на бугарското 
претседателство да се концентрира на 
перспективата на ЕУ за Западен Балкан 
и иднината на младите луѓе во Европа. 
 
Миграцијата, борбата против 
корупцијата, заштитата на животната 
средина, предизвиците за владеењето 
на правото и социјалната правда беа 
истакнати како области каде што се 
потребни дополнителни заеднички 
напори. Дискусијата го опфати следниот 
повеќегодишен буџет на Европската 
унија и беше договорено дека дебатата 
мора да започне од приоритетите на ЕУ. 
 
http://www.europarl.europa.eu 
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Контролата на извозот во ЕУ треба да се 
прошири и на алатките за сајбер-надзорот 
за да се избегнат повредите на 
човековите права. Европската унија во 
моментот ги ажурира правилата за 
контрола на извозот на предмети со 
двојна употреба за да ги следи новите 
технологии и да ги спречи авторитарните 
режими да ги шпионираат своите граѓани 
со помош на европски производи. Новите 
правила ќе додадат одредени алатки за 
сајбер-надзорот на листата на предмети 
што треба да бидат одобрени од страна 
на националните власти пред да бидат 
извезени. Тие вклучуваат уреди за 
пресретнување на мобилни телефони, 
хакирање компјутери, заобиколување на 
лозинки или идентификување на интернет 
корисници, бидејќи таквите предмети со 
двојна употреба се широко користени за 
да ги потиснат цивилите, политичката 
опозиција и активистите од целиот свет. 
 
Европратениците сакаат посилна заштита 
на човековите права и да се создаде 
систем кој брзо може да се справи со 
новите технологии. Клучните сугестии на 
европратениците се: 
- заштита на правото на приватност, 
податоци и слобода на собирање, со 
додавање на јасни критериуми и 
дефиниции на законот; 
- извозниците на производи кои не се 
наведени во новото законодавство, но кои 
би можеле да се искористат за 
прекршување на човековите права, мора 
да се осигураат дека нивната стока нема 
да падне во погрешни раце, следејќи ги 
упатствата за „претпазливост“ на ОЕЦД; 
- Европската комисија да објави прирачник 
пред влегувањето во сила на новите 
правила, за информирање на бизнисите 
во ЕУ ; 
- новите ризици и технологии мора брзо да 
се вклучат во законот, 
- создавајќи еднакви услови меѓу земјите-
членки, преку, на пр. воведување слични 
казни за неусогласеност, заедно со 
поголема транспарентност на одлуките за 
контрола на извозот на националните 
власти; и 
-отстранување на технологии за 
енкрипција од листата на производи за 
сајбер-надзор, бидејќи тие се од витално 
значење за самоодбрана на бранителите 
на човековите права.  

Новите правила беа поддржани со 571 
гласа, 29 против и 29 воздржани. 
 
Европскиот парламент избра двајца 
нови членови во Европскиот суд на 
ревизори . Ирскиот кандидат Тони Џејмс 
Марфи, номиниран од ирската влада по 
процесот на јавна селекција има над 30 
години искуство во ревизијата на 
национално и на европско ниво. Во 
моментов е директор во ЕЦА. 
Шведскиот кандидат Ева Линдстром, 
сегашен државен секретар на 
министерот за претпријатија и иновации, 
беше шведски главен ревизор од 2003 
до 2010 година. Таа ја извршува 
функцијата заменик претседател на 
шведскиот совет за фискална политика. 
 
Европскиот парламент ги одобри 
предлозите на Комисијата за 
обврзувачки цели на ниво на ЕУ во 
подобрување на енергетската 
ефикасност за 35%, учество на 
енергијата од обновливи извори во 
бруто финалната потрошувачка на 
енергија да биде на минимално ниво од 
35% и учество од 12% од енергијата од 
обновливи извори во транспортот до 
2030. За да се исполнат овие општи 
цели, од земјите-членки на ЕУ се бара 
да постават свои сопствени национални 
цели, да бидат следени и постигнати во 
согласност со нацрт-законот за 
управување со енергетската унија. 
Преговорите со Советот може да 
започнат веднаш, со оглед на тоа што ги 
одобри своите општи пристапи за 
енергетска ефикасност на 26-ти јуни и за 
обновливите извори на енергија и 
управување со енергетската унија на 18-
ти декември. 
 
Европратениците ги поставија децата на 
највисоко ниво на грижа со усвојувањето 
на своите предлози за промена на 
законите на ЕУ за решавање на 
меѓународните спорови за развод. 
Мислењето на Европскиот парламент 
беше усвоено со 562 гласа, 16 против и 
43 воздржани. Мислењето ќе биде 
предадено на Советот, кој е одговорен 
за донесување конечна одлука. 
 
http://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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Титулата „Европска престолнина на 
култура“ во 2018 година ќе ја понесат 
градовите Луварден во Холандија и 
Валета во Малта. Изборот за Европска 
престолнина на култура претставува 
можност за градовите да го обликуваат 
својот имиџ, да се постават на светската 
мапа, да привлечат што повеќе туристи и 
да ги разгледаат можностите за развој 
преку културата. 
 
Свеченото отворање на програмата за 
„Европска престолнина на култура“ во 
Валета започна на 14 јануари, 
инспирирана од традиционалниот 
малтешки фестивал. Европскиот комесар 
за образование, култура, млади и спорт, 
Тибор Наврачиќ, присуствуваше на 
свеченото отворање на 20-ти јануари. 
 
Во Леуварден, отворањето на програмата 
започна на 26 и 27 јануари со уметнички 
инсталации и изведби на професионални 
и аматери уметници низ градот, а музеите 
низ регионот Фрисланди ги отворија 
своите врати за посетителите. Првиот 
потпретседател на Европската комисија, 
Франс Тимерманс присуствуваше на 
официјалното отворање на 27 јануари. 
"Европската престолнина на култура им 
помага на заедниците да генерираат 
долгорочни ефекти преку културата за 

градовите, граѓаните и економиите", 
истакна Тимерманс во своето обраќање 
на настанот. 
 
Двата града вклучија бројни проекти за 
промоција на културното наследство во 
програмите за Европска престолнина на 
културата, со што придонесоа за 
истакнување на улогата на културата во 
градењето на европскиот идентитет, 
објави Европската комисија. 
 
Европската престолнина на културата е 
основана во 1985 година на иницијатива 
на тогашниот грчки министер за култура 
Мелина Меркури. Градовите се избираат 
врз основа на културни програми кои 
имаат европска димензија, го 
поттикнуваат ангажирањето на граѓаните 
и придонесуваат за долгорочниот развој 
на градот и околниот регион. 
 
Во 2017 година, европските престолнини 
на културата беа градовите Архус во 
Данска и Пафос во Кипар. 
 
Европска престолнина на културата во 
2019 година ќе биде Пловдив од Бугарија 
и  Матера од Италија, а во 2020 година во 
Риека (Хрватска) и Галвеј (Ирска), а во 
2021 година Тимисоара (Романија), 
Елефсина (Грција) и Нови Сад (Србија). 

На 55-годишнината од договорот во 1963 
година, Француското национално 
собрание и германскиот Бундестаг 
истовремено усвоија резолуција со која се 
повикува на зајакнување на француско-
германските односи. 
 
Засилена соработка е клучен збор на 
различните состаноци организирани по 
повод 55-годишнината од потпишувањето 
на Елисејскиот договор. Потпишан во 1963 
година, договорот го означува 
помирувањето на двете земји и почетокот 
на интензивната соработка.  
 
По состанокот на германската канцеларка 
Ангела Меркел и францускиот 
претседател Емануел Макрон, 
француските и германските 
парламентарци требаше да зборуваат за 
„подобрена“ соработка меѓу двете земји, 
во резолуцијата што на 22-ри јануари 
годинава беше изгласана од страна на 
двете парламентарни собранија. 

Претседателите на Националното 
собрание и на Бундестагот, на покана на 
колегите од нивните институции, повторно 
ја потврдија важноста на француско-
германските односи. „Франција и 
Германија не се само двојка: нашите две 
земји формираат семејство!“, изјави 
претседателот на француското 
Национално собрание Франсоа де Руги, 
додека претседателот на Бундестагот, 
Волфганг Шаул повика на „понатамошно 
развивање на темелите на нашите блиски 
односи“. 
 
По состанокот на 19 јануари, Ангела 
Меркел и Емануел Макрон објавија 
заедничка декларација во која исто така се 
споменува "да се елаборира во текот на 
годината нов Елисејски договор", за 
„консолидирање и обнова“ на француско-
германската соработка. 
 
http://www.france24.com 
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Европската комисија предложи 
натамошен развој на трансферот на 
Европскиот механизам за стабилност 
(ЕМС) во Европски монетарен фонд 
(ЕМФ).  
 
Најпрво Европскиот совет треба да 
биде оспособен за одобрување или 
одбивање на програми. За натамошен 
чекор да се предложат повеќе 
инструменти и средства на ЕМФ за 
поддршка на државите и банките 
погодени од кризи. Како трет чекор ЕМФ 
ќе биде обврзан, редовно да поднесува 
извештаи за своите активности до 
Европскиот парламент и националните 
парламенти со цел да се постигне 
поголема демократска контрола. 
 
Одредени експерти сметаат дека 
реформскиот концепт на Европската 
комисија е неизбалансиран бидејќи е 
исклучиво заснован на програми за 
спасување, но не придонесува за 
спречување на кризи.  
 
Неоснованата паника на финансиските 
пазари може да биде 
контрапродуктивна, но инвеститорите 
сигурно не треба да бидат охрабрени да 
им дадат на државите лесен пристап до 
кредити кога знаат дека даночните 
обврзници од други земји ќе ги исполнат 
и трошоците за прекумерно 
задолжување. Пожелно е демократска 
контрола и учество во европските 
институции, но таа мора да остане 
способна да реагира брзо на кризи. 
Контролата на крајот треба да остане со 
оние кои се одговорни за финансирање 
на политиката за спасување. До денес 
тоа значи национални парламенти, а не 
европски институции. 
 
Под претседателство на Жан-Клод 
Јункер, Европската комисија ја изрази 
својата намера да дејствува повеќе 
политички во иднина. Ова би ја 
засенило својата улога како неутрален 
чувар на европските договори, што 
претставува аргумент за ограничување 
на влијанието на Комисијата врз идниот 
ЕМФ.  

Со цел да се зголеми способноста на 
ЕМФ да превзма акција и да се зајакне 
неговиот кредибилитет во случај на 
криза, треба да се превземат мерки за 
спречување на кризи и заштита на 
даночните обврзници од одговорност 
за долговите на други држави или 
несолвентни банки кои може да се 
поделат во неколку фази: 
- во првата фаза надзорот над 
правилата за задолжување треба да се 
пренесе од Европската комисија на 
ЕМФ за да се деполитизира процесот. 
Прашањето за тоа дали државите ги 
прекршиле правилата за задолжување 
е прашање на цврсти факти, а не 
политичка проценка. 
 
- во втората фаза ЕМФ треба да 
разговара за новите ризици за 
финансиската стабилност при 
редовните консултации со земјите-
членки поврзани со еврото и да објави 
протоколи за овие разговори, следејќи 
го примерот на ММФ со своите 
консултации од член IV. 
 
- во третата фаза приватните 
инвеститори мора да бидат одговорни 
за презадолжените држави и банки. 
Ова значи дека банките треба да имаат 
повеќе акционерски капитал и помалку 
државни обврзници, инаку 
одговорноста во случај на државни 
банкроти може да предизвика 
банкарска криза. Комбинацијата од 
покриеноста на капиталот и прописите 
за диверзификација би можеле да ги 
поттикнат банките да ја стигнат 
линијата. 
 
 
Создавањето на ЕМФ кој поблиску ја 
усогласува одговорноста и надзорот, 
комбинирајќи ефикасна подготвеност 
со подобри заштитни мерки во случај 
на криза, ќе биде од помош на 
Еврозоната.  
 
https://www.euractiv.com 
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Владите на Унгарија и Полска на 8-ми 
јануари изразија подготвеност да 
придонесат со поголеми финансиски 
средства во Повеќегодишната 
финансиска рамка (ПФР) на Европската 
унија откако Велика Британија ќе излезе 
од ЕУ во 2019 година. 
 
Истакнувајќи ги критиките изнесени во 
минатото, насочени кон институциите на 
ЕУ и заедничките политики, особено 
миграцијата, двете земји ја поканија 
Европската комисија да изготви нацрт-
предлог за следната ПФР кој би требало 
да биде „похрабар“ од претходниот  за 
периодот 2014-2020. 
 
Комесарот за буџет на ЕУ, Гинтер 
Отингер, за EURACTIV.com изјави дека 
износот од 60 милијарди евра е одржлив 
бидејќи цената на Брегзит „не е сосема 
погрешна“. Оваа изјава ја даде само 
неколку дена пред Британија да го 
активира член 50, со кој отпочна 
правниот процес за напуштање на 
блокот. 
 
Полскиот државен секретар за европски 
прашања, Конрад Шимански, изјави дека 
Полска ја поддржува намерата на 
Комисијата да предложи до МФФ 
повисок од 1% БДП на ЕУ.  
 
Двете земји пратија предупредувачки 
пораки против оние кои се за 
намалување на расходите во 
кохезионата политика, еден од 
најголемите коверти со 350 милијарди 
евра, што опфаќа 1/3 од МФФ. 
 
Шимански изјави дека планира ги 
направи намалувањата „премногу 
едноставни“, потсетувајќи дека 
кохезиската политика „има светла 
иднина“, со оглед на тоа што е отворена 
за реформи и ја докажува својата 
дополнителна вредност. 
 
Колеџот на комесари ја имаше својата 
прва дискусија на оваа тема на 10-ти 
јануари, додека нацрт-предлогот за 
Повеќегодишната финансиска рамка ќе 
биде објавен во мај. Комисијата очекува 
земјите-членки и Европскиот парламент 
да постигнат договор до пролет 
следната година, пред следните 
европски избори. 
 
Соочени со зголемениот јаз во буџетот 

на ЕУ по 2020 година, предизвикан од 
Брегзит и зголемените трошоци за 
безбедноста, Комисијата размислува за 
намалување на финансирањето на 
земјоделците, условување на расходите 
во спроведување на владеењето на 
правото во земјите-членки и 
отстранување на попустите откако 
Велика Британија ќе ја напушти Унијата. 
 
Преговорите ќе станат една од главните 
политички битки во текот на следните 18 
месеци. Потенцијалните намалувања на 
кохезијата и заедничката земјоделска 
политика (ЗЗП), неможноста да се 
критикува позицијата на Франција и 
значителното зголемување на вкупниот 
износ за справување со новите 
приоритети и покривање на недостатокот 
на Брегзит, дополнително ќе ги 
комплицираат разговорите. 
 
Претседателот на Комисијата, Жан-Клод 
Јункер, предвидува амбициозен предлог 
за следниот долгорочен буџет. Јункер го  
изрази своето противење на 
„драстичното“ намалување на кохезијата 
или на ЗЗП и повика на зголемување на 
финснсиските средства за финансирање 
на „Европа каква што ја посакуваме“. 
 
Иако не можеше да ја потврди 
германската позиција во преговорите, тој 
даде ветување дека Европа ќе биде 
центар на овој коалициски договор. 
 
„Монти групата“ предложи нови начини 
на буџетирање за периодот по 2020 
година, предизвикувајќи го принципот на 
„праведно враќање“ и разгледување на 
можностите за напуштање на рабатот на 
Велика Британија, според нацрт-
извештајот од EURACTIV.com. 
 
Повеќето експерти се согласни прво да 
се дефинираат приоритетите за 
следната Повеќегодишна финансиска 
рамка пред да се утврдат погодни 
финансиски средства за постигнување 
на целите. 
 
Преговарачите на Европската унија 
покажаа единство на средбата на која се 
водеа  разговори околу насоките за 
разговори за отцепување на Велика 
Британија, во обид да ги спречат 
разликите што би можеле да се појават 
во подоцнежната фаза на разговорите. 
https://www.euractiv.com 

УНГАРИЈА И ПОЛСКА ВО ОДБРАНА НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПОГОЛЕМ ЕВРОПСКИ БУЏЕТ 

https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/hungary-and-poland-defend-larger-european-budget/
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Европската комисија на 31 јануари 2018 
год. го одобри предлогот за 
зајакнување на соработката меѓу 
земјите-членки на ЕУ во областа на 
проценка на здравствените технологии. 
 
Предлогот доаѓа по повеќе од 20 
години доброволна соработка во оваа 
област.Засегнатите страни и граѓаните 
кои одговорија на јавните консултации 
на Комисијата покажаа огромна 
поддршка, при што скоро сите (98%) ја 
потврдија корисноста на HТА и 87% се 
согласија дека соработката на ЕУ за 
HТА треба да продолжи и по 2020 
година. 
  
Поголемата транспарентност ги 
поттикнува пациентите да обезбедат 
пристап до информации за додадената 
клиничка вредност на новата 
технологија и да имаат бенефит од 
истата. Ефективните и иновативни 
здравствени алатки може да дадат 
повеќе проценки, побрзо да стигнат до 
пациентите, што за националните 
власти тоа значи можност за 
формулирање на политиките за 
нивните здравствени системи врз 
основа на поцврсти докази. 
 
„Зајакнувањето на соработката во 
пр оцен ат а  на  з дра вст вен ат а 
технологија на ниво на ЕУ ги зајакнува 
инов ациит е  и  ј а  подобр ув а 
конкурентноста на медицинската 
индустрија. Здравствениот сектор е 
клучен дел од нашата економија, тој 
изнесува околу 10% од БДП на ЕУ. 
Предлагаме регулаторна рамка која ќе 
им донесе бенефиции на пациентите 
низ цела Европа, истовремено 
охрабрувајќи ги иновациите, помагајќи 
во преземањето на висококвалитетни 
ин о в а ц и и  н а  м е д т е х н ик а  и 
подобрување на одржливоста на 
здравствените системи низ ЕУ“, 
истакна заменик-претседателот на 
Комисијата, Јирки Катаинен. 
 
Комесарот за здравство и безбедност 
на храната, Витенис Андриукатис, 
додаде: „Денес, Комисијата ги стави 
тркалата во движење за подобар 
квалитет, иновативна здравствена 

заштита во корист на пациентите, 
особено оние со незадоволни 
медицински потреби. Исто така, 
очекувам оваа иницијатива да 
р е з у л т и р а  с о  п о е ф и к а с н о 
искористување на ресурсите од страна 
на земјите-членки преку здружување 
на ресурси и размена на експертиза, 
со што се избегнува дуплирање при 
п р о ц е н ка т а  н а  и де н т ич н ит е 
производи“. 
 
Предложената регулатива за проценка 
на здравствените технологии (НТА) 
опфаќа нови лекови и одредени нови 
медицински помагала, обезбедувајќи 
основа за трајна и одржлива соработка 
на ниво на ЕУ за заеднички клинички 
проценки во овие области. Земјите-
членки ќе можат да користат 
заеднички HTA алатки, методологии и 
процедури низ ЕУ, работејќи заедно во 
4 главни области:  
- за заеднички клинички проценки 
фокусирани на најиновативните 
з д р а в с т в е н и  т е х н о л о г и и  с о 
потенцијално влијание за пациентите;  
-  за заеднички научни консултации со 
кои програмерите можат да побараат 
совет од органите на HTA;  
- за идентификација на новите 
здравствени технологии за рано 
детектирање ветувачки технологии;  
- за континуирана доброволна 
соработка во други области.  
 
Земјите-членки на ЕУ индивидуално ќе 
продолжат да бидат одговорни за 
проценка на не-клиничките (на пр., 
економски, социјални, етички) аспекти 
на здравствените технологии и 
донесување одлуки за цените и 
надоместоците. 
 
Предлогот понатаму ќе се разгледа во 
Европскиот парламент и Советот на 
министри. Се очекува неговата 
примена да започне по 3 години од 
усвојувањето и стапување на сила. По 
датумот на примена, се предвидува 
уште тригодишен период за да се 
овозможи фазен пристап на земјите-
членки во прилагодување на новиот 
систем. 
 
https://www.euractiv.com 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ВО ОБЛАСТА НА ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/health-tech-bill-to-kick-off-busy-policy-agenda-in-2018/
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Со Одлука на Европскиот парламент 
и Советот на ЕУ, 2018 година е 
прогласена за Европска година на 
културното наследство.  
 
Целта на оваа Европска иницијатива 
е да го промовира значењето на 
Европското културно наследство и 
да ја зајакне свеста за заедничката 
европска историја и вредности.  
Под слоганот „Нашето наследство: 
каде минатото се сретнува со 
иднината“, се подвлекува заложбата 
за подобро разбирање на минатото 
преку културното наследство, кое 
воедно овозможува и поглед кон 
иднината.  
 
Европската година на културното 
наследство ќе ја нагласи вредноста 
на културното наследство за 
општеството, неговиот придонес кон 
економијата, неговото значење за 
односите на ЕУ со остатокот од 
светот (културна дипломатија) и 
значењето на зачувувањето на 
културното наследство за идните 
генарации. 
Европска година на културното 
наследство покрива неколку клучни 
теми: 
 
Вклученост 
Споделено наследство:  
приближување на Европското 
културно наследство, историја и 
заеднички вредности поблиску до 
граѓаните; 
Културно наследство во школо: 
откривање на богатствата на Европа 
од рана возраст; 
Младината за културното 
наследство: ангажирање на 
младата генерација. 
Одржливост 
Културното наследство во 
транзиција: нов поглед кон 
индустриските, верските и воените 
локалитети; 
Туризам и наследство: одговорен и 
одржлив туризам поврзан со 
културното наследство. 
Зачувување 
Чување на наследството:  
развивање на стандарди за 
квалитетни интервенции во 
историската средина и на 
локалитетите; 

Културно наследство во опасност: 
борба против незаконската трговија со 
културни добра и управување со 
ризици. 
Иновации 
Вештини за културно наследство: 
зајакнување на едукацијата и обуките 
за традиционални и нови професии; 
Културно наследство за сите: 
поттикнување на учеството и 
социјални иновации; 
Науката за наследството: 
искористување на истражувањата, 
иновациите, науката и технологиите 
за подобра конзервација и 
презентација на културното 
наследство. 
 
Преку овие теми, во земјите-членки на 
ЕУ во 2018 год. ќе се организираат 
многу настани и проекти на европско, 
национално, регионално и локално 
ниво, фокусирани на вклучување на 
пошироката јавност, особено  децата 
и младите, кои би помогнале во 
зајакнувањето на нивното знаење за 
културното наследство, но и за 
припадноста во поширокото Европско 
семејство. Оваа година ќе отвори и 
можности за дебата и зголемување на 
квалитетот на мерките за зачувување 
и заштита на културното наследство. 
 
Иако Република Македонија сè уште 
не е  членка на ЕУ и нема обврска да 
ја спроведе одлуката на европските 
институции за спроведување на оваа 
целогодишна манифестација, сепак 
Управата за заштита на културното 
наследство го препозна значењето на 
дадените рамковни теми на годината, 
кои се блиски и до нејзините заложби. 
Во просториите на ЕУ Инфо центарот 
во Делегацијата на Европската унија, 
беше презентирана и лансирана 
годишната програма за 
одбележување на Европската година 
на културното наследство 2018 под 
слоганот “Нашето наследство-
европска вредност”, изготвена од 
Управата за заштита на културното 
наследство.  Во текот на 2018 год. Во 
Република Македонија ќе се 
реализираат настани, конференции, 
експертски дебати, промоции со кои 
ќе се истакне симбиозата меѓу 
европските вредности и македонската 
култура. 

https://europa.eu/cultural-heritage 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:131:TOC
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en
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1. . Пленарна сесија на Европскиот парламент, 
05-08/02/2018, Стразбур; 
 
2. Јавна дебата посветена на жените со посебни 
способности во ЕУ: состојби и чекор напред, 
09/02/2018, Брисел, Белгија; 
 
3. Граѓанско општество во ЕУ: идни сценарија за 
2030 година, 15/02/2018, Брисел, Белгија. 
 
4. Совет за надворешни работи на ЕУ, 
26/02/2018,  Брисел, Белгија. 

ЕУ КАЛЕНДАР / февруари 2018 

ЕВРОПСКИ ЕНЕРГЕТСКИ ДЕН  

На 27 октомври 2017 година, Европската 
комисија ја претстави својата најнова 
работна програма за својата преодна 
истражувачка и иновациска програма 
„Хоризонт 2020“, која е наменета за чиста 
енергија од 2,2 милијарди евра. 
 
Во рамки на Енергетските денови  на ЕУ, 
Генералниот директорат за енергетика на 
Европската комисија ќе одржи 
работилница „Иднината на чиста енергија 
на ЕУ: од развој на технологијата до 
системска интеграција“ која била 
иницирана на COP22 во Марекеш.  
 
Комисијата ќе ги претстави приоритетите 
на ЕУ за забрзување на иновациите за 
чиста енергија, најновите можности за 
финансирање за периодот од 2018 -2020. 
Ќе се водат дебати за можностите за 
меѓународна соработка со други земји со 
цел зголемување на  достапни опции за 
чиста енергија, како и заедничка 
соработка со водечките истражувачки 
организации и компании за да ја 
унапредат глобалната конкурентност на 
обновливите извори на енергија.  
 
Заедно со Мрежата за технологии за 
чиста енергија на EU-GCC, 
работилницата ќе биде место за 
состаноци за европските истражувачки 
институции и иновативни компании, кои 
ќе ги споделат своите иновативни 
технологии, решенија за обновлива 
енергија за потрошувачите како и нови 

решенија преку дигитализација на 
енергетскиот систем. 
 
Европскиот енергетски ден е дел од 
главната програма на десеттото 
издание на Светски самит за енергија 
на иднината (WFES) 2018. Самитот 
обединува повеќе од 600 водечки 
добавувачи на технологија, 
иноватори, производители, 
презентации на најновите решенија во 
секторот. 
 
Забрзувањето на транзицијата кон 
нискојаглеродна економија е глобален 
предизвик и клучен политички 
приоритет на ЕУ.  
 
За да се одговори на овој предизвик 
најголемата транснационална 
програма за истражување и иновации 
на ЕУ „Хоризонт 2020“ вклучува важни 
фондови и инструменти наменети за 
чиста енергија. 
 
Европската унија ги поставува новите 
политички рамки за транзицијата на 
чиста енергија во согласност со 
целите за 2020 и 2030 година, 
вклучувајќи ги и иницијативите за 
истражување и иновациите за 
поддршка на амбицијата на ЕУ да 
стане глобален лидер во обновливите 
извори на енергија. 
 
http://www.euenergyday.eu 

http://www.euenergyday.eu/abudhabi2018/


Во Собранието на Република Македонија  беше 
спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 
Парламентот", во периодот јануари 2011-јуни 
2012 година, чија општа цел беше зајакнување на 
институционалниот капацитет на Собранието 
и со тоа подобрување на неговата 
транспарентност и одговорност пред 
граѓаните.  

Во рамките на ИПА проектот, беше обезбедена 
финансиска и стручна помош за воспоставување 
на ЕУ центар во Собранието.  

Целта на формирањето на ЕУ центарот е на 
пратениците во Собранието на Република 
Македонија и на Службата на Собранието да им 
се обезбеди подобар пристап до информации 
поврзани со ЕУ прашања.  

ЕУ центарот организационо е во рамките на 
Секторот за поддршка на Националниот совет 
за евроинтеграции. 

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