
Според младите луѓе од Европа  
поголемите можности за изучување на 
јазиците преку патувања, пристапни 
европски културни локации и 
зачувување на културата преку 
националната кујна и занаети можат да 
ги инспирираат младите Европејци да 
откријат различни култури и да стекнат 
подобро разбирање за заедничкото 
културно наследство. Овие препораки 
беа предложени од 99 студенти од цела 
Европа, кои учествуваа на годишниот 
младински настан Вашата Европа, 
Вашиот збор (YEYS) 2018. Во 
организација на Европскиот економски и 
социјален комитет (EESC), настанот се 
одржа во Брисел по деветти пат. 

На 15 и 16 март, Европскиот економски и 
социјален совет ги поздрави студентите 
од 33 средни училишта во 28 земји-
членки на ЕУ и 5 земји кандидати. Како 
што 2018 година е Европската година на 
културното наследство, YEYS исто така 
се фокусираше на културата и ја избра 
темата Обединета во разновидност: 
помлада иднина за европска култура. 
 
Заменик-претседателот на EESC, 
Гонсало Лобо Ксавиер, ја нагласи 
важноста да се слушаат младите и да се 
земат предвид нивните идеи.  
 
За време на интензивните дебати и 
работилници учениците разговараа како 
да го зачуваат европското културно 
наследство и да го направат 
попривлечно за младите Европејци. 
Идеите вклучуваат важни и високо 
дебатирани теми во Европа, како што се 
еднаквоста, безбедноста и 
интеграцијата, кои би можеле да се 
подобрат преку културни активности. Од 
10 конкретни препораки за креаторите 
на политиката на ЕУ, трите 
најпривлечни предлози беа избрани со 
гласање: 

1. Можност за откривање на други 
култури преку патување. Овој проект 

сугерира создавање на специјална 
програма за размена на студиски 
програми со часови по јазик, каде што 
учениците ќе живеат во семејства 
домаќини и ќе учат за новите култури.  

2. Зачувување на културата, учење од 
минатото и негово користење за 
градење иднина. Оваа препорака има за 
цел да создаде еден вид „Дом на кујната“ 
на Европската унија во секоја земја-
членка. „Кога ќе нарачате одредено 
национално јадење, сервисот ќе вклучи 
мала белешка објаснувајќи ги 
историските околности во кои садот 
првично беше создаден и ќе изгради 
поголема толеранција меѓу нациите“, 
истакна еден од делегатите од 
Словенија. Покрај тоа, групата ученици 
предложи креирање на програма за 
поддршка за мали, традиционални рачно 
изработени занаетчиски дуќани со цел да 
се зачува нашата традиционална 
народна култура; 

3. Експериментирајте со културата. 
Овој проект има за цел да ги приближи 
културата и културното наследство до 
сите луѓе преку креирање на фестивали 
за патување и избегнување на 
концентрација на музеи во големите 
градови.  

Европските тинејџери имаа можност да 
разговараат за важноста на 
зачувувањето и негувањето на 
културното наследство со членовите на 
EESC, експертите и уметниците. 

Секоја година EESC по случаен избор  
избира и  поканува 33 училишта -  
претставувајќи земја-членка или земја-
кандидат - да учествуваат на оваа 
единствена годишна младинска 
иницијатива. Како што YEYS станува сè 
попопуларен, потпретседателот, г-дин 
Лобо Ксавиер предложи да се создаде 
мрежа од минати и сегашни ученици и 
наставници од YEYS. 

https://www.eesc.europa.eu 
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Пленарна сесија 12-15 март 2018 
година 
 
На дебатата со Андрус Ансип, заменик 
претседател на Европската комисија, 
европратениците  повикаа 11 земји-
членки да ја ратификуваат 
Истанбулската конвенција. Единаесетте 
земји-членки кои сè уште не ја 
ратификувале Конвенцијата на Советот 
на Европа за спречување и борба 
против насилството врз жените и 
семејното насилство, позната како 
Истанбулска конвенција, се: Бугарија, 
Хрватска, Чешка, Грција, Латвија, 
Литванија, Луксембург, Словачка и 
Обединетото Кралство. 
 
Во текот на на дебатата, големо 
мнозинство од европратениците изрази 
жалење поради фактот што овие земји 
(вклучително и Бугарија, која во 
моментов претседава со Советот на ЕУ) 
не ја сметаат Конвенцијата за најдобар 
достапен инструмент кога станува збор 
за борбата против насилството врз 
жените. Европратениците истакнаа дека 
неподготвеноста за ратификување на 
текстот често се заснова на заблуди и 
погрешни аргументи за тоа како се 
користи зборот „род“ во Конвенцијата. 
Тие ја повикаа Европската комисија  и 
Советот да преземат конкретни мерки за 
да им помогнат на сите земји-членки да 
го ратификуваат текстот што е можно 
побрзо. 
 
Со 488 гласа за,  90 против и 114 
воздржани европратениците усвоија 
резолуција за „Негативните ефекти од 
економската и финансиската криза“. Ова 
особено се однесува на регионите со 
низок раст, кои ги намалија маргините 
на буџетските политики, што доведе до 
намалување на јавните инвестиции. 
Покрај приоритетите на финансирање 
на ЕУ, овие региони имаат потреба од 
прилагодување на стратегиите за 
затворање на празнините и нудат 
динамични перспективи за нивното 
население. 
 
Европратениците со 604 за, 80 против, и 
12 воздржани, усвоија нови правила за 
подобрување на прекуграничната 
испорака на пакети, со цел зголемување 
на купувањето преку интернет. Новите 
правила се дел од e-commerce пакетот. 

Појасни информации за цените на 
услугите за испорака на пакети треба да 
ја зголемат довербата на потрошувачите 
во прекуграничното купување и испорака. 
Од давателите на услуги за испорака на 
пакети ќе се бара да ги дадат своите 
тарифи за претходно дефинирана листа 
на најчесто користени услуги. Комисијата 
ќе ги објави цените на посебен веб-сајт 
за да им овозможи на потрошувачите и 
фирмите да ги споредуваат домашните и 
прекуграничните тарифи меѓу земјите-
членки и меѓу давателите на услуги и да 
се одлучат за најдобриот договор. Со тоа 
што ќе придонесе за здрава 
конкуренција, новата регулатива треба 
да поттикне намалување на неразумните 
разлики помеѓу тарифите. Според 
јавните консултации на Комисијата, преку 
2/3 од потрошувачите се откажале од 
онлајн купувања, бидејќи сметаат дека 
прекуграничните трошоци за испорака се 
премногу високи. 
 
Луис де Гвиндос ја доби поддршката на 
Парламентот за назначување на 
заменик-претседател на Европската 
централна банка, но сепак 
европратениците сакаат да го подобрат 
процесот за идните номинации. По 
добивањето на необврзувачко мислење 
од Парламентот и од Управниот совет на 
ЕЦБ, Европскиот совет на самитот во 
Брисел на 22 март го назначи Де Гиндос 
за заменик-претседател на ЕЦБ. Новиот 
функционер ќе ја преземе функцијата на 
1 јуни годинава со 8-годишен мандат, без 
право на реизбор. Тој ќе го замени 
досегашниот заменик-претседател на 
ЕЦБ, португалецот Витор Констанциа. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

http://www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/-the-former-yougoslav-republic-of-macedonia-ratifies-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/-the-former-yougoslav-republic-of-macedonia-ratifies-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/-the-former-yougoslav-republic-of-macedonia-ratifies-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/-the-former-yougoslav-republic-of-macedonia-ratifies-the-istanbul-convention
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_en.htm
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_14_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_14_f_sign.pdf
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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Имајќи ги предвид црвените линии што ги 
објави владата на Велика Британија, 
договорот за асоцијација помеѓу ЕУ и 
Велика Британија би можел да обезбеди 
соодветна рамка за нивниот иден однос, 
се вели во резолуцијата усвоена со 544 
гласови за, 110 гласа против и  51 
воздржан.  
 
Овој однос може да се заснова на четири 
столба: 
- трговски и економски односи (ФТА), 
- внатрешна безбедност, 
- соработка во надворешната политика и 
одбраната, и 
- тематска соработка, како на пример 
прекугранични проекти за истражување и 
иновации. 
 
Европратениците го одобрија 
номинирањето на 45 члена во новиот 
„Специјален комитет за финансиски 
криминал, даночно затајување и 
избегнување на даноци“. Бидејќи немаше 
забелешка на одлуката за распределба 
на 45 места во комитетот приближно 
пропорционално на политичката 
застапеност во Парламентот, одлуката 
беше усвоена без потребата од гласање. 
 
Според мандатот на Комитетот, кој беше 
усвоен на последната пленарна седница, 
неговата работа ќе вклучува испитување 
на „националните шеми за обезбедување 
даночни привилегии“, измама со ДДВ и 
проблемите во обезбедувањето даночна 
усогласеност во дигиталната економија. 
 
Европскиот парламент усвои две 
резолуции за расходите и приходите од 
следната повеќегодишна финансиска 
рамка (МФФ), кои ќе се применуваат од 
2021 година. 
 
Европратениците сметаат дека 
сегашната граница на расходите на ЕУ 
треба да се зголеми од 1% на 1,3% од 
БДП на ЕУ, со цел да може да ги 
финансира овие нови приоритетни 
области без да ги жртвуваат европските 
региони или земјоделските заедници. 
Исто така, тие предупредуваат дека „не 
може да се склучи договор за МФФ без 
да се направи соодветен напредок во 
сопствените ресурси“ - т.е. приходна 
страна на буџетот на ЕУ. Расходите и 
приходите треба да се третираат како 
единствен пакет. 

Клучните предлози вклучуваат 
зголемување на програмите за 
истражување, Еразмус +, Иницијативата 
за вработување на млади и поддршка за 
МСП, како и инвестиции во 
инфраструктурата преку Спојувачкиот 
европски фонд (CEF). 
 
Усвоените резолуции се: Резолуцијата 
на ко-известителите Јан Олбрихт (ЕПП, 
ПЛ) и Изабел Томас (С & Д, ФР) за 
долгорочниот буџет на ЕУ по 2020 
година која беше усвоена со 458 гласа 
за, 177 против и 62 воздржани; и 
Резолуцијата на ко-известителите 
Жерард Депрез (АЛДЕ, БЕ) и Јануш 
Левандовски (ЕПП, ПЛ) за реформа на 
системот на сопствени ресурси на ЕУ 
која беше усвоена со 442 гласа за, 166 
против и 88 воздржани. 
 
Европскиот парламент даде поддршка 
на „Вкупната консолидирана 
корпоративна даночна основа“ (CCCTB) 
- дел од широкиот предлог за создавање 
единствен, јасен и правичен даночен 
режим на ЕУ - со 438 гласа за, 145 
против и 69 воздржани.  

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

http://www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Претседателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери 
имаше свое обраќање на Првата работна сесија на работната група - 3 од 
Националната конвенција за Европска унија во Република Македонија која се 
одржа на 1 март 2018 година во Собранието на Рапублика Македонија. 
Националната конвенција за Европска Унија во Република Македонија 
претставува отворен форум за постигнување на поширок општествен 
консензус за прашања поврзани со пристапувањето на Република 
Македонија кон Европската Унија. Тоа е модел на мобилизација на стручната 
јавност за зголемување на интеграциските капацитети на општеството преку 
дијалог за витални теми во духот на европската легислатива и европските 
практики.  
Господин Џафери искажа почит и поддршка кон Европското движење во 
Република Македонија, кои се носители на овој проект во Македонија, 
воедно посакувајќи им успешна работа. 

Претседателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери, на 9 
март 2018 година оствари средба со амбасадорите на Република Австрија во 
Атина, Подгорица, Сараево, Приштина, Белград и Брисел, предводени од д-р 
Клаус Вулфер, раководител на Одделот Западен Балкан и проширување на 
ЕУ од Министерство за надворешни работи на Австрија. На средбата 
присуствуваше и амбасадорката на Република Австрија во Република 
Македонија, м-р Ренате Коблер.  Претседателот Џафери изрази задоволство 
од средбата во овој најповолен момент за земјата која аспирира да биде дел 
од Европската Унија и да ги примени европските вредности кои се пред сè 
значајни за сите нејзини граѓани. Република Македонија премости многу тешки 
предизвици во изминатиот период, но сепак земјата успеа да се врати на 
нејзиниот евроинтеграциски пат и да работи посветено на обврските кои 
произлегуваат од евроатланските интеграции. Во доменот на градењето 
добрососедски односи, Договорот за пријателство, добрососедство и 
соработка со Република Бугарија е ратификуван во двата Парламента и 
истиот е стапен на сила, а има и интензивирање на директната комуникација 
меѓу Република Македонија и Република Грција околу изнаоѓање на решение 
околу разликите кои Грција ги има со уставното име на Република Македонија, 
истакна г. Џафери со очекување на безусловна препорака за започнување на 
преговорите за членство во ЕУ  до крајот на 2018 година. 

На 23 март 2018 година претседателот на Собранието Талат Џафери 
оствари средба со Делегација од Групата на Европската народна партија во 
Европскиот парламент, предводена од европратеникот Андреј Ковачев, 
придружуван од европратениците Алојз Петерле и Туне Келам. На средбата 
присуствуваше и амбасадорот на ЕУ во Република Македонија, Самуел 
Жбогар. Тој изрази задоволство од фактот што во Европскиот парламент 
возобновена е неформалната група „Пријатели на Република Македонија“, 
која со своето делување треба да придонесе за поголема видливост на 
земјата и нејзиниот пат кон ЕУ.  
Претседателот Џафери ги реафирмираше заложбите за реформските 
процеси во Собранието во приоритетните области и дека и покрај сите 
предизвици со кои се соочува, актуелното мнозинство активно работи на 
заокружување на предвидените реформи од Планот на Владата „3-6-9“, во 
кој се вградени и Препораките на Прибе.  
Соговорниците разменија мислења околу Законот за употреба на јазиците, 
процедурите за неговото донесување и целокупната законодавна постапка 
согласно Деловникот на Собранието и Уставот на Република Македонија, 
како и подетално за пакетот реформи во областа на судството, јавната 
администрација и реформите во областа на безбедносната сфера.   
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Потпретседателот на Собранието на Република Македонија и воедно 

заменик-претседател на Комисијата за европски прашања, Весел Мемеди и 

претседателот на Комисијата за одбрана и безбедност Хари Локвенец, 

остварија средба со Мирослав Јенча, помошник-генерален секретар за 

политички прашања во Обединетите нации. 

На средбата Мемеди изрази уверување дека Република Македонија останува 

доследна на своите трајни и врвни цели и приоритети, односно членство во 

Европската Унија и НАТО. Помошникот-генерален секретар Јенча покажа 

солидарност и поддршка за Република Македонија во напорите за 

надминување и потребата за изнаоѓање на компромис за прашањето за 

името, со цел да се одблокира процесот и земјата да стане членка на НАТО 

и ЕУ. Пратеникот Хари Локвенец искажа подготвеност владејачкото 

мнозинство да ги поддржи сите активности кои би ја подобриле соработката 

на парламентарното мнозинство и опозицијата, со цел да се заокружат 

реформските процеси и земјата да се движи во позитивна насока на патот 

кон пристапување во ЕУ. 

Присутните на средбата изразија задоволство од посетата и можноста за 

конструктивна и искрена дискусија, сè со цел Република Македонија што 

поскоро да ги започне преговорите за да стане дел од големото европско 

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Страна 5 

Комисијата за европски прашања на Собранието на Република 
Македонија на 27 март 2018 година одржа јавна расправа за Предлог-
законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.  
Воведни излагања по темата имаа претседателот на Комисијата Артан 
Груби, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан 
Манчевски и министерот без ресор, задолжен  за комуникации, отчетност 
и транпарентност  Роберт Поповски, кои информираа за текот на 
постапката за донесување на новите законски измени.  
Претседателот на Комисијата, г. Груби, во врска со предложените измени 
и  дополнувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
ги поздрави најавените новини, при што појасни дека суштината на оваа 
јавна расправа е подлабока и се однесува на состојбата во медиумите во 
Република Македонија, од аспект на нивната независност и 
професионалност, слободата на изразување во државата. За 
важноста  на регулирањето на  оваа сфера, укажа дека говори и фактот 
што состојбата со  медиумите во земјата беше една од приоритетите во 
„Итните реформски приоритети за Република Македонија“, со осврт 
на  четирите  потточки, и тоа : јавниот радиодифузниот сервис, владиното 
рекламирање, пристапот до информации и  прашањето за клеветата.  
Министерот Манчевски наведе дека надлежното  министерство ќе ги земе 
предвид сите предлози кои беа дадени во јавната расправа, при што 
иницираше да се организираат и други јавни расправи по овој закон, со 
цел да се дојде до соодветни решенија кои ќе бидат во интерес 
на  јавното информирање на граѓаните. 
На крајот од расправата, Комисијата за европски прашања  усвои заклучок 
со кој се предложи забелешките од јавната расправа да бидат разгледани 
во понатамошните читања на законот.  
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Страна 6 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

На 12 март 2018 година Европската 
комисија објави Извештај за Системот за 
брзо предупредување за опасни 
производи. Извештајот покажува дека во 
2017 година системот за брзо 
предупредување се повеќе се користи од 
страна на националните власти со повеќе 
од 2.000 предупредувања за опасни 
производи што циркулираат низ системот. 
Играчките како што се неколку модели на 
популарните спинери, автомобили и 
мотоцикли, се на врвот на листата на 
опасни производи откриени и отстранети 
од пазарот. 
 
Комесарот за правда, потрошувачи и 
родова еднаквост Вера Журова, истакна: 
„Европските правила за потрошувачите 
гарантираат дека во ЕУ се продаваат само 
безбедни производи. Системот за брзо 
предупредување ги поддржува властите 
брзо да реагираат и да ги отстранат сите 
производи што би можеле да 
предизвикаат повреди. Благодарение на 
овој систем ги чуваме нашите деца 
безбедни и спречуваме фатални несреќи 
на нашите патишта. Ова е добар пример 
за ефикасно спроведување на правилата 
на потрошувачите на ЕУ“. 
 
Испратените 2.201 предупредувања преку 
системот за брзо предупредување 
поттикнале скоро 4.000 последователни 
активности, како што се повлекување на 
производите од пазарот. Ова покажува 
дека сите национални власти внимателно 
ги следеле предупредувањата во системот 
и ги презеле сите неопходни мерки за да 
помогнат пазарот да стане побезбеден за 
потрошувачите. 
 
Потрошувачите повеќе ги купуваат 
производите онлајн директно од трети 
земји. Предизвикот е да се осигура дека 
овие производи ги исполнуваат 
стандардите за безбедност на ЕУ . 
 
Многу од опасните производи за кои 
и з в е с т и л  с и с т е м о т  з а  б р з о 
предупредување се продаваат и на онлајн 
платформи или на пазари. За да се 
одговори на овој феномен, Европската 
комисија ја охрабрува соработката со 
своите меѓународни колеги и онлајн 
платформи за да осигури дека 
небезбедните производи не стигаат до 
потрошувачите во ЕУ. Комисијата даде 
Препорака од 1 март 2018 година со сет 

оперативни мерки што треба да ги 
преземат онлајн платформите и земјите-
членки за натамошно повлекување на 
работата за нелегални онлајн содржини, 
вклучително и кога станува збор за опасни 
производи. 
 
Комисијата ги повикува платформите да 
преземаат доброволни обврски кои одат 
подалеку од нивните законски обврски во 
областа на безбедноста на производите. 
 
Во 2017 година, играчките беа 
најнеочекуваната категорија на производи 
(29%), проследено со моторни возила 
(20%) и облека, текстил и предмети од 
областа на модата (12%). Што се 
однесува до ризиците, во 2017 година, 
најчесто пријавен ризик беше повредата 
(28%), по што следи хемискиот ризик 
(22%). 
 
Поголемиот дел од опасните производи 
кои биле пријавени во системот доаѓаат 
надвор од ЕУ. Кина е земјата на потекло 
број еден, но бројот на предупредувања 
останува стабилен на 53% (1.155) во 2017 
година, исто како и претходната година. 
Комисијата продолжува тесно да 
соработува со кинеските власти, да 
работат заедно и да спроведат акции, како 
што е размената на добри практики. 
Опасните производи од европско потекло 
учествуваат со 413 предупредувања 
(26%). 
 
Системот за брзо предупредување е 
важна алатка за спроведување на 
законите за потрошувачки права на ЕУ од 
страна на националните власти за 
п о т р о ш ув а ч ит е .  З а  н а т а м о ш н о 
подобрување на примената, Комисијата 
планира во април да претстави „Нов 
договор за потрошувачите“ со цел да ги 
модернизира постојните правила и да ја 
подобри заштитата на потрошувачите. 
Комисијата и понатаму ќе работи на 
модернизација на Системот за брзо 
предупредување, овозможувајќи им на 
властите и претпријатијата подобро да ги 
заштитат потрошувачите од опасни 
производи. 
 
Следниот чекор од модернизацијата на 
системот ќе им овозможи на корисниците 
да го прочитаат секое известување на 
сите официјални јазици на ЕУ. 
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Еразмус +, една од најуспешните 
програми на ЕУ, денес промовира онлајн 
верзија на своите акции за мобилност, 
за поврзување на повеќе студенти и 
млади луѓе од европските земји и 
јужното соседство на ЕУ. 
 
Европската комисија на 15 март 2018 
година ја започна Еразмус + 
Виртуелната берза, проект за 
промовирање на меѓукултурен дијалог и 
подобрување на вештините на најмалку 
25.000 млади луѓе преку алатки за 
дигитално учење во текот на следните 
две години.  
 
Проектот ги опфаќа 33 земји од 
програмата Еразмус + и регионот Јужен 
Медитеран кои ги опфаќаат Алжир, 
Египет, Израел, Јордан, Либан, Либија, 
Мароко, Сирија и Тунис. 
 
Онлајн верзијата на Еразмус + ќе ја 
надополни традиционалната програма 
за физичка мобилност и во иднина би 
можела да се прошири и на други 
региони во светот. 
 
Комесарот за образование, култура, 
млади и спорт, Тибор Наврасис, истакна: 
„Иако е успешна програма, Еразмус + не 
е секогаш достапна за секого. Преку 
Еразмус + Виртуелна размена ќе 
овозможиме повеќе контакти меѓу 
луѓето, ќе стигнеме до младите од 
различно социјално потекло и ќе го 
промовираме интеркултурно разбирање. 
Оваа онлајн алатка ќе поврзува повеќе 
млади луѓе од ЕУ со своите врсници од 
други земји, ќе гради мостови и ќе 
помогне да се развијат вештини како 
критичко размислување, медиумска 
писменост, странски јазици и тимска 
работа“. 
 
Erasmus + онлајн платформата ќе ги 
поврзува младите луѓе, младинските 
работници, студенти и академици од 
европските земји и јужното соседство на 
ЕУ преку модерирани дискусии, 
транснационални проектни групи, 
отворени онлајн курсеви и обуки за 
застапување. На пример, младите од 
различни земји ќе можат да се 
поврзуваат еднаш неделно за да 
дискутираат за теми како што се 
економските случувања или климатските 
промени кои ги олеснува модераторот и 

врз основа на претходно подготвен 
материјал. 
 
Сите активности ќе се одвиваат како дел 
од програмите за високо образование 
или организирани младински проекти. 
Во текот на својата подготвителна фаза, 
Еразмус + Виртуелната  берза 
предизвика интерес кај универзитетите 
и младинските организации и веќе се 
формирани 50 партнерства, а 40 лица 
се обучени како олеснувачи за 
модерирање на дебати. 
 
Контактите и размена со врсници од 
странство се одлична можност да се 
здобијат со нови знаења и вештини, како 
и да се зголеми толеранцијата и 
взаемното прифаќање. Виртуелната 
размена го промовира меѓукултурниот 
дијалог помеѓу младите луѓе, во 
согласност со Париската декларација 
договорена на неформалниот состанок 
на министрите за образование на ЕУ во 
март 2015. Декларацијата има за цел 
промовирање на граѓанството и 
заедничките вредности на слободата, 
толеранцијата и недискриминацијата 
преку образование. 
 
За време на пилот-фазата, со буџет од 2 
милиони евра до декември 2018 година, 
Erasmus + Virtual Exchange ќе достигне 
најмалку 8.000 млади луѓе. Ако е 
успешна, целта е да се обнови до крајот 
на 2019 година и да достигне до 17.000 
повеќе луѓе. Во иднина, Erasmus + Vir-
tual Exchange би можела да стане 
редовна акција и да се прошири за да 
стаса до уште повеќе млади луѓе во 
другите региони. 
  
Од 2015 година, над 1.000 проекти се 
финансирани помеѓу европските и јужно 
медитеранските универзитети, кои 
планираат да им овозможат на околу 
15.000 студенти и вработени од Јужниот 
Медитеран да дојдат во Европа, додека 
повеќе од 7.000 Европејци ќе учат во тие 
земји. Околу 2.200 млади луѓе од 
земјите во јужниот дел на ЕУ и 
младинските работници секоја година се 
вклучени во проекти за неформално 
учење. 
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Страна 8 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Според Фајненшел тајмс, Европската 

унија се движи кон едно од 

најконтроверзните проширувања, 

членство на шесте земји од Западен 

Балкан, регион кој беше сериозно 

погоден од војната во 90-тите и сé уште 

страда од бројни територијални спорови. 

Стратегијата за проширување на ЕУ кон 

Западен Балкан во февруари ја 

дефинираше  2025 година како 

индикативна година за влез на Србија и 

Црна Гора, земји лидери за европската 

интеграција, но исто така и за 

Македонија, Албанија, Косово и Босна и 

Херцеговина. 

Ова ќе биде најголемо проширување на 

Унијата од 2004 година, кога членки на 

ЕУ стана 10 поранешни комунистички 

земји. Се поставува прашањето - што ќе 

значи за ЕУ и колку регионот е далеку од 

стандардите за пристапување во Унијата. 

Западен Балкан има околу 18 милиони 

жители, што е помалку од 20-те милиони 

жители на Романија, кои се приклучија на 

ЕУ во 2007 година, заедно со Бугарија. 

Голем број луѓе емигрирале од Западен 

Балкан во 1990-тите и 2000-тите, во 

голема мера поради војна и сиромаштија. 

Според Светската банка, еден од 

четворица жители на регионот живеат 

надвор од нивната земја на потекло. 

Економиите на Западен Балкан не се 

особено големи, а нивното производство 

е околу 1% од бруто-домашниот производ 

на ЕУ (БДП). Според моменталната 

состојба, пет од шест економии ќе бидат 

рангирани меѓу најмалите европски 

економии. Исклучок е Србија, најголемата 

економија во регионот, која има повисок 

БДП од некои членки на ЕУ, како што се 

Хрватска и Литванија.Јазот помеѓу 

економиите на земјите од Западен 

Балкан и земјите-членки на ЕУ 

предизвика загриженост, особено ако се 

земе предвид дека БДП на регионот е 

само 1/3 од просекот на Унијата. 

До крајниот рок од Стратегијата за 

проширување на ЕУ кон Западен Балкан 

остануваат уште седум години, што значи 

дека има време да го намали јазот. 

Романија и Бугарија, седум години пред 

да влезат во ЕУ, имаат понизок БДП по 

жител од Србија и од Македонија, 

денеска. 

Економското подобрување најверојатно 

ќе значи најсиромашни граѓани во 

регионот. Според Светската банка, во 

раните 2000-ти, приближно еден од 

тројца луѓе во Западен Балкан живееле 

со помалку од пет долари дневно. 

Ситуацијата се подобри во 2008 година, 

кога овој број падна на еден од пет 

жители. 

Речиси 70% од стоките произведени во 

земјите од Западен Балкан се извезуваат 

во ЕУ и овој процент имаше тенденција 

на раст во изминатата деценија. Високиот 

претставник на ЕУ за надворешни работи 

и безбедност, Федерика Могерини, 

неодамна ги пофали економските врски 

како „најсилни досега“. 

Со помош на инвестициите на европските 

компании во регионот, беа создадени 

240.000 работни места, што е речиси 60% 

од вкупниот број отворени работни места 

со странски инвестиции во регионот. 

Западен Балкан веќе добива пари од 

Унијата која одвои милијарди евра за 

претпристапни фондови оваа година, 

најмногу во изминатите десет години. 

Федерика Могерини истакна дека влезот 

на земјите од Западен Балкан во ЕУ не е 

„конечна работа“, додавајќи дека 

процесот зависи од спроведувањето и 

успешноста на преговорите и реформите.  

Според Европската комисија, еден од 

највисоките приоритети во процесот на 

европската интеграција, е зајакнувањето 

на владеењето на правото и борбата 

против корупцијата во регионот. 

ЕУ вели дека ниту една од земјите од 

Западен Балкан во моментов не може да 

се смета за „функционална пазарна 

економија“, со забелешка дека нивните 

изгледи за пристап во ЕУ помогнаа да се 

направи значителен напредок. 

КОЛКУ БАЛКАНОТ Е ДАЛЕКУ ОД СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРИСТАП КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en
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Европската комисија на 21 март 2018 
година предложи нови мерки во 
даночната политика во областа на 
дигиталните економски активности во 
ЕУ. Мерките ќе ја направат Унијата 
глобален лидер во дизајнирањето на 
даночните закони погодни за 
современата економија и за дигиталното 
доба. 
 
Неодамнешниот бум во дигиталните 
бизниси, како што се компаниите за 
социјални медиуми и провајдерите на 
онлајн содржини, придонесоа за 
економски раст во ЕУ. Aктуелните 
даночни правила не беа дизајнирани да 
ги задоволуваат глобалните компании, 
виртуелни или имаат мало или никакво 
физичко присуство. Промената е 
драматична: 9 од 20-те светски 
компании со пазарна капитализација 
сега се дигитални, во споредба со 1 од 
20 пред десет години. Предизвикот е да 
се искористи овој тренд, истовремено 
обезбедувајќи дека дигиталните 
компании, исто така, придонесуваат за 
нивно правично учество во 
оданочувањето. Доколку не се обезбеди 
тоа, постои реален ризик за јавните 
приходи на земјите-членки бидејќи 
дигиталните компании во моментов 
имаат просечна ефективна даночна 
стапка половина од традиционалната 
економија во Унијата. 
 
Денешните предлози доаѓаат откако 
земјите-членки побараа постојани и 
трајни решенија за да се обезбеди фер 
удел во даночните приходи од онлајн 
активностите, како што побараа 
лидерите на ЕУ во октомври 2017 
година. Профитите добиени преку  
активностите како што се продажба на 
податоци и содржини генерирани од 
корисниците, не се опфатени со 
денешните даночни правила. 
Координираниот пристап е единствениот 
начин да се осигура дека дигиталната 
економија се оданочува на фер, поволен 
и начин на кој ќе се обезбеди држлив 
развој. 
 
Двата различни законски предлози 
предложени од Комисијата ќе доведат 
до поправедно оданочување на 
дигиталните активности во ЕУ: 

• Првата иницијатива има за цел да ги 
реформира правилата за данок на 
доход, така што добивката да се 
регистрира и оданочува кога бизнисите 
имаат значителна интеракција со 
корисниците преку дигитални канали. 
Ова претставува долгорочно решение на 
Комисијата. 
• Вториот предлог е одговор на повиците 
од неколку земји-членки за привремен 
данок кој ги опфаќа главните дигитални 
активности кои моментално го 
избегнуваат данокот во ЕУ. 
 
Овој пакет поставува кохерентен приод 
на Унијата во системот за дигитално 
оданочување кој го поддржува 
Дигиталниот единствен пазар и ќе се 
вброи во меѓународни преговори, со цел 
глобално да се реши проблемот. 
 
Првиот предлог - Заедничка реформа на 
даночните правила на ЕУ за дигитални 
активности ќе им овозможи на земјите-
членки да ги оданочуваат добивките што 
се генерирани на нивната територија.  
 
Вториот предлог -  Привремен данок на 
одредени приходи од дигитални 
активности гарантира дека оние 
активности кои во моментов не се 
оданочуваат ефикасно ќе почнат да 
генерираат непосредни приходи за 
земјите-членки. Исто така, ќе помогне да 
се избегнат унилатерални мерки за 
оданочување на дигитални активности во 
одредени земји-членки, што би можело 
да доведе до кршење на националните 
одговори кои би биле штетни за нашиот 
единствен пазар. 
 
Предлог мерките ќе бидат доставени за 
усвојување до Советот и до Европскиот 
парламент за консултации.  
 
Европската унија ќе продолжи активно да 
придонесува за глобалните дискусии за 
дигиталното оданочување во рамките на 
Г20 и ОЕЦД и ќе се залага за 
амбициозни меѓународни решенија. 
 
http://europa.eu/ 

НОВИ МЕРКИ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_en.htm
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Градовите и селата низ ЕУ се 
поканети да се регистрираат за 
добивање парични средства од 
Брисел за поставување Wi-Fi мрежа и 
интернет на места како што се 
парковите, плоштадите и јавните 
згради. 
 
За таа можност, според проектот 
WiFi4EU, 1.000 места ќе можат да 
аплицираат за 15.000 евра оваа 
година. 
 
Целта е сите да добијат бесплатен, со 
голема брзина безжичен интернет низ 
блокот. 
 
„Ние не сме тука да ја дуплираме 
услугата што постои, нема да 
покриеме област која е веќе покриена, 
овде има многу јасна цел-да има 
поврзување низ цела Европа, така што 
оваа поврзаност може да има корист 
од секој регион и од секој граѓанин“, 

изнесе Марија Габриел, комесар на ЕУ 
за дигитална економија и општество. 
 
Програмата кошта 120 милиони евра и 
е наменета за сите земји-членки на 
Европската унија, со цел зајакнување 
на локалната бесплатна и 
недискриминаторска конектираност и 
поттикнување на граѓаните да се 
конектираат на секој блок-сите јавни 
места и други центри на општествениот 
живот. 
 
Секоја вклучена земја ќе добие 
најмалку 15 ваучери. Тие ќе бидат 
предадени оваа година во мај според 
моделот прв дојден, прв услужен. 
Примателите ќе мора да работат без 
рекламирање мрежи најмалку три 
години. 
 
http://www.euronews.com 

Советот даде согласност за датумот 
за одржување на изборите за 
Европскиот парламент на 23-26 мај 
2019 година. 
 
Изборите во Европскиот парламент се 
одржуваат на секои пет години. 
Според Изборниот законик од 1976 
година, следните избори во ЕП треба 
да се одржат од 6 до 9 јуни 2019 
година. Бидејќи земјите-членки сметаа 
дека е невозможно да се одржат 
изборите во тоа време, Советот 
едногласно се согласи, согласно 
Законот за избори, да избере 
алтернативни датуми за изборите. 
 
По добивањето на мислењето на 
Парламентот, се очекува Советот 
формално да ја донесе својата одлука 
пред крајот на јуни. 
 
Последните избори за Европскиот 
парламент се одржаа на 22-25 мај 
2014 година. 

Европските политички групи веќе се 
подготвуваат за изборите во ЕУ, при 
што главните партии се загрижени 
дека, како и во гласањето во 2014 
година, одѕивот може да остане низок, 
а релативната поддршка може да се 
зголеми за политичарите кои се 
непријателски настроени кон 
Европската унија. 
 
Парламентарните групи исто така ги 
притискаат владите да прифатат дека 
главниот кандидат на победничката 
партија ќе биде назначен за 
раководење со Европската комисија, 
извршната власт на ЕУ, заменик на 
Жан-Клод Јункер. Националните 
лидери се спротивставуваат на 
притисокот, инсистирајќи на тоа дека 
треба да бидат слободни да избираат 
кого сакаат. 
 
http://www.consilium.europa.eu 

ДОГОВОРЕН ДАТУМОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

http://www.euronews.com/2018/03/20/eu-cash-funds-free-hi-speed-wifi-hotspots
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/20/council-agrees-dates-for-the-2019-european-parliament-elections/
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1. . Пленарна сесија на Европскиот парламент, 
16-19/04/2018, Стразбур; 
 
2. Годишна конвенција за инклузивен раст 2018, 
27/04/2018, Брисел, Белгија; 
 
3. Јавна дебата на Европскиот економски и 
социјален комитет за Стратегијата на ЕУ за 
пластика во циркуларната економија, 10/04/2018, 
Брисел, Белгија; 
 
4. Дигитален ден 2018, 10/04/2018,  Брисел, 
Белгија. 

ЕУ КАЛЕНДАР / април 2018 

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ШУМИТЕ 2018 

Меѓународниот ден на шумите се 
прославува секоја година на 21 март за 
подигнување на свеста за важноста на 
шумите од сите видови.  
 
Шумите и шумското земјиште опфаќаат 
182 милиони хектари во ЕУ. Ова е околу 
42% од вкупната површина на нејзината 
територија. Постојат 0,36 хектари шума 
по глава на жител во ЕУ. Најголеми 
шумски области се во Шведска (30 
милиони хектари), Финска (24 м) и 
Шпанија (27 м). 
 
Во шумска површина како дел од 
вкупната површина на земјата, Финска 
(71% од вкупната површина на 
земјиштето) и Шведска (67%) се најмногу 
пошумени земји, по нив се Словенија 
(64%), Естонија (58%) и Летонија (56%), 
додека Холандија (8%), Малта (11%) и 
Данска (16%) се најмалку пошумените 
земји. 
 
Шумите играат значајна улога во 
намалувањето на емисиите на 
стакленички гасови (GHG). Шумите на ЕУ 
апсорбираат 417 милиони тони 
еквивалент на СО2, што одговара на 
околу 9% од вкупните емисии на 
стакленички гасови (4 450 милиони тони), 
во споредба со помалку од 7% (375 
милиони тони) во 1990 година. 
 

Во споредба со емисиите на 
стакленички гасови во секоја земја-
членка, шумското земјиште апсорбира 
над 80% од еквивалент на CO2 во 
Шведска (84%) и над 50% во Финска 
(60%), по што следат Литванија (44%) 
и Словенија (35%). 
 
http://ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180321-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/8516126/GHG+absorption+by+forests/11e4dca3-5b46-4af3-966a-77ba17b14ed5?t=1520858586168
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/8516166/International+Day+Forests/21b96119-ea80-49d7-b0da-08d107cb9e7c?t=1520857984905


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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