
На 4 и 5 јуни 2014 година, во работна 

посета на Република Македонија 

престојуваше г.Кристиан Даниелсон, 

Генерален директор за проширување на 

Европската комисија. Во рамките на 

работната посета беа остварени средби 

со Претседателот на Владата на 

Република Македонија г.Никола 

Груевски, Заменикот на претседателот на 

Владата задолжен за европски прашања 

г.Фатмир Бесими и Министерот за 

надворешни работи г.Никола Поповски. 

 

Во фокусот на разговорите беше 

европската интеграција на Република 

Македонија и реализацијата на 

реформите, остварувањето на обврските 

од Пристапниот дијалог на високо ниво, 

прашањата поврзани со реформите во 

правосудството и слободата на 

изразување и медиумите, како и за 

одржаните избори, при што се изрази 

заложбата за соодветно адресирање на 

препораките од ОБСЕ/ОДИХР за 

претседателските и предвремените 

парламентарни избори. 

 

Од страна на Генералниот директор за 

проширување Kристијан Даниелсон, 

беше потврдена континуираната 

поддршка на Европската комисија на 

напорите на Република Македонија за 

интеграција во Европската унија. 

 

Генералниот директор за проширување 

на ЕК, оствари средби и со лидерите на 

поголемите политички партии СДСМ, 

ДУИ и ДПА како и со претставници на 

граѓански организации и медиумски 

асоцијации. 

РАБОТНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

ДИРЕКТОР ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕК,  Г.КРИСТИАН ДАНИЕЛСОН 

СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА 

ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

На 11 јуни 2014 година, во Скопје се 

одржа 11-от работен состанок на 

Комитетот за стабилизација и 

асоцијација помеѓу Република 

Македонија и ЕУ. Со состанокот 

копретседаваа г.Јован Андоновски, 

Државен секретар во Секретаријатот за 

европски прашања при Владата на 

Република Македонија и г-ѓа 

Александра Кас Грање, Директор во 

Генералниот директорат за 

проширување на Европската комисија.  

 

Состанокот го заокружи циклусот на 

секторските поткомитети во рамките на 

процесот на стабилизација и 

асоцијација, почнувајќи од ноември 

2013 година. На состанокот на 

Комитетот се направи преглед на 

степенот на исполнување на 

политичките критериуми во 

изминатиот период, на степенот на 

имплементација на Спогодбата за 

стабилизација и асоцијација како и 

на степенот на имплементација и 

реализација на реформите.  

 

Резултатите од состанокот на 

Комитетот за стабилизација и 

асоцијација помеѓу Република 

Македонија и ЕУ, ќе бидат 

презентирани на Советот за 

стабилизација и асоцијација, на 23 

јули годинава. 

                        ЕУ ВЕСТИ             јуни 2014 година 
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 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
- ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО - 

"...Интеграцијата во Европската 
унија и вкупните државни реформи 

се наша голема цел. Тие 

продолжуваат да ја определуваат 
и нашата агенда и нашето темпо 

на работа. Мораме да ги завршиме 

што побрзо и што подобро 
преостанатите задачи на патот 

до подобриот живот. Мораме да 

продолжиме да работиме за да 
добиеме нови уште подобри 

извештаи за нашиот напредок од 

страна на Европската комисија...".    

      Дел од обраќањето на 

Претседателот на Собранието на 
Република Македонија г-дин 

Трајко Вељановски на 

Конститутивната седница на 
Собранието на Република 

Македонија, одржана на 10 мај  

годинава. 

Содржина на вести: 

Работна посета на  Република 

Македонија, на Генералниот директор на 

ЕК, за проширување, Кристиан  

Даниелсон  

1 

Состанок на Комитетот за стабилизација 

и асоцијација помеѓу РМ и ЕУ  

1 

Република Македонија-членка во 

Меѓународната организација за миграции 

2 

 

Нов состав на ЕП 2 

Подобрување на здравјето и безбедноста 

на работниците во ЕУ 

3 

Постигнат политички договор за нови 

правила за ГМО 

3/4 

Потпишан договор меѓу ЕК и Јужна 

Кореја за 5Г технологија 

4 

Љубљана-Европски зелен град 2016 5 

Кандидатски статус за Р. Албанија 5 

Европска недела на одржлива енергија 6 

ЕУ стратегија за енергетска безбедност 6/7 

ЕУ календар/јули 2014 7 



На 104-от вонреден состанок на Советот 

на меѓународната организација за 

миграции, што се одржа на 19 јуни 2014 

година во Женева, Република Македонија 

беше примена како 156 полноправна 

земја членка во оваа меѓународна 

организација. Одлуката на Советот беше 

донесена по поднесеното барање за 

членство на Република Македонија од 

страна на Министерот за надворешни 

работи г. Никола Поповски, адресирано 

до Генералниот директор на 

меѓународната организација за миграции, 

г.Вилијам Леси Свинг. 
 

https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/

about-iom-1/governing-bodies/council/104th-

special-session-of-the-cou.html 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЧЛЕНКА ВО МЕЃУНАРОДНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МИГРАЦИИ 

интересите на повеќе од 500 милиони 

граѓани од 28 земји-членки на Европската 

унија. Од вкупно 751 избрани пратеници, 

371 се пратеници кои за прв пат стана 

членови на ЕП. 

Новоизбраните пратеници во ЕП, 

формираат или се приклучуваат во 

политички групи врз основа на нивната 

политичка ориентација. За формирање на 

политичка група потреби се најмалку 25 

пратеници од 7 земји-членки на ЕУ. 

Политичките групи треба да бидат 

формирани, пред одржувањето на првата 

пленарна седница на новиот ЕП, од 103 

јули годинава. 
 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-

results-2014.html 

НОВ СОСТАВ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

На европските избори што се одржаа од 

22-25 мај годинава, избирачите имаа 

можност да го дадат својот глас за 

претставник во Европскиот парламент 

(ЕП), со мандат во следните 5 години.  

Изборите за новиот состав на ЕП беа први 

организирани избори по Договорот од 

Лисабон од 2009 година. Со стапувањето 

во сила на Договорот, на ЕП му беа 

дадени нови важни овластувања. На овие 

избори европските граѓани ги искажаа 

своите ставови за плановите за поблиска 

економска и политичка интеграција и ги 

оценија досегашните напори на лидерите 

на ЕУ во справувањето со кризата во 

еврозоната. Новиот Европски парламент 

во следните пет години ќе биде составен 

од 751 пратеници кои ќе ги претставуваат 

 

Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 

Група на Европските народни партии (EPP) 29.43

% 

221 

мандати 

 

Група на прогресивна алијанса на 

социјалисти и демократи во ЕП (S&D) 

25.43

% 

191 

мандати 

 

Европски конзервативци и реформисти 

(ECR) 

8.39% 63 

мандати 

 

Алијанса на либерали и демократи за 

Европа (ALDE) 

7.86% 59 

мандати 

 

Зелените/Европска слободна алијанса 7.19% 54 

мандати 

 

Европска обединета левица/Нордиска зелена 

левица (GUE/NGL) 

6.92% 52 

мандати 

 

независни пратеници кои не припаѓаат на 

ниту една политичка група (NI) 

5.73% 43 

мандати 

 

Група - Европа на слобода и демократија 

(EFD) 

4.26% 32 

мандати 

 

Други/новоизбрани пратеници кои не 

учествуваат во политичките групи 

формирани во претходниот состав 

4.79% 36 

мандати 

Извор/  

http://www.results-elections2014.eu/

en/seats-member-state-absolut.html  

1 Белгија 21 
2 Бугарија 17 
3 Република Чешка 21 

4 Данска 13 
5 Германија 96 
6 Естонија 6 
7 Ирска 11 
8 Грција 21 
9 Шпанија 54 
10 Франција 74 

11 Хрватска 11 

12 Италија 73 

13 Кипар 6 

14 Латвија 8 

15 Литванија 11 

16 Луксембург 6 

17 Унгарија 21 

18 Малта 6 

19 Холандија 26 

20 Австрија 18 

21 Полска 51 

22 Португалија 21 

23 Романија 32 

24 Словенија 8 

25 Словачка 13 

26 Финска 13 

27 Шведска 20 

28 Обединето 
кралство 

73 

Број на места во ЕП по земја-

членка од 2014 

 

https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/governing-bodies/council/104th-special-session-of-the-cou.html
https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/governing-bodies/council/104th-special-session-of-the-cou.html
https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/governing-bodies/council/104th-special-session-of-the-cou.html
http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html
http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html
http://www.results-elections2014.eu/en/seats-member-state-absolut.html
http://www.results-elections2014.eu/en/seats-member-state-absolut.html


Европската унија ги објави плановите за 

обезбедување на подобри работни услови и за 

зголемување на безбедноста на работниците. За 

да се обезбеди подобра заштита на повеќе од 

217 милиони работници во ЕУ, Европската 

комисија на 06 јуни годинава, презентираше 

нова Стратешка рамка за здравје и безбедност 

при работа за периодот 2014-2020.  

Новата рамка е континуитет на напорите на 

земјите-членки да играат водечка улога во 

промоцијата на високи стандарди за условите за 

работа како во Унијата, така и на меѓународен 

план, што е во согласност со Стратегијата ЕУ 

2020. 

Во Стратешката рамка се идентификувани 

следните крупни предизвици за заштита при 

работа и заштитата на здравјето на 

работниците: 

- подобрување на спроведувањето на постојните 

правила за безбедност и здравје при работа, 

преку зголемување на капацитетот на микро и 

малите претпријатија, и воведување на 

ефикасни стратегии за заштита од ризици; 

- подобрување на заштитата од професионални 

заболувања преку намалување на можноста за 

појавување на ризици и да се земе во предвид 

стареењето на работната сила во Унијата. 

Идентификуваните предизвици ќе се адресираат 

преку седум клучни цели за: 

- натамошно консолидирање на националните 

стратегии на земјите-членки, за безбедност и 

здравје при работа; 

- обезбедување на практична поддршка на 

микро и малите претпријатија, за подобро 

усогласување со правилата за здравје и 

безбедност при работа; 

- подобрување на спроведувањето на 

прописите од страна на земјите-членки и 

ревизија на ефикасноста од страна на 

националните инспекторати за труд; 

-поедноставување на постојното 

законодавство, преку елиминирање на 

бариерите; 

- унапредување на превенцијата од болести и 

повреди на работа, успешно  справување со 

ризици, особено новите во областа на 

наноматеријалите, зелената технологија и 

биотехнологиите; 

- подобрување на собирањето на статистички 

податоци за подобра евиденција и развивање 

на алатки за следење и 

- зајакнување на координацијата со 

меѓународните организации како 

Меѓународна организација на трудот, 

Светската здравствена организација, 

Организацијата за економска соработка и 

развој и др. 

За спроведување на активностите се 

идентификувани повеќе инструменти: 

социјалниот дијалог, подигнување на јавната 

свест, ефикасно спроведување на 

законодавството, синергија со други ЕУ 

политики и фондовите на ЕУ, Европскиот 

социјален фонд и Програмата за вработување 

и социјални иновации.  

 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_en.htm 

http://ec.europa.eu/news/employment/140611_en.htm 

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЕУ  

 

дискусии и полемики за примената 

на ГМО технологијата кај 

прехрамбените култури. Оваа 

технологија исто така се користи и 

во биолошки и медицински 

истражувања, во експерименталната 

медицина и фармаколошкото 

производство.  

 

Европската комисија ја претстави 

предлогот-директивата во јули 2010 

година, и истата се однесуваше на 

ГМО кои се одобрени на ниво на 

ЕУ. Предлогот на Комисијата беше 

разгледан во текот на неколку 

претседателства со Советот на ЕУ.  

ПОСТИГНАТ ПОЛИТИЧКИ ДОГОВОР ЗА НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕТСКИ 

МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

На состанокот на Советот за животна средина на 

ЕУ, одржан на 12 јуни годинава во Луксембург, 

министрите на земјите-членки постигнаа договор 

за текстот на нацрт-директивата за генетски 

модифицирани организми (ГМО) за измена на 

Директивата 2001/18/ЕЗ. 

 

За земјите-членки на ЕУ, новата директива 

претставува правна основа за ограничување или 

забрана за одгледување на ГМО на нивна 

територија, од различни причини освен од аспект 

на здравјето и животната средина. Генетски 

модифицираните организми претставуваат 

организми со вештачки изменети гени кои на 

некој начин ги менуваат нивните 

карактеристики. Во светот денес се водат широки 

 

 

ЕУ Стратешка 

рамка за здравје и 

безбедност при 

работа   

(2014-2020) 

Страна 3  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_en.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/140611_en.htm


Европскиот парламент во текот на првото читање на 

предлогот, усвои повеќе амандмани за измени и 

дополнувања на предлог-директивата. На состанокот на 

Советот за животна средина на ЕУ, одржан на 9 март 

2012 година, не беше постигнат политички договор 

поради изразеното мнозинство на гласови и загриженост 

во врска со одредени прашања.  

Во нацрт-текстот на новата директива за ГМО, се 

предвидува Европската комисија, во период не подоцна 

од 4 години од стапувањето во сила на директивата, до 

Европскиот парламент и до Советот да достави извештај 

за примената и ефикасноста на директивата, како и 

проценка на разикот за животната средина. Забраната 

или ограничувањето на одгледувањето на ГМО, 

земјите-членки ќе можат да ја воведат од повеќе 

причини: социо-економски аспекти, просторното 

планирање, користење на земјиштето, земјоделската 

политика и др.  

 

Во текот на претседателството со Советот на ЕУ кое 

Италија го превзеде од 1 јули и ќе претседава до 

крајот на декември годинава, се очекува да започнат 

преговорите со Европскиот парламент, за второто 

читање на текстот на новата директива за ГМО.  
 
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_intro_en.htm 

ПОСТИГНАТ ПОЛИТИЧКИ ДОГОВОР ЗА НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

социјална и економска вредност. Новата 

5Г мрежа треба да овозможи подобри 

врски за побрз пренос на податоци, со 

оглед на се поголемиот број на 

корисници на мобилен интернет.  

Проценката на ЕУ е дека филм со 

висока дефиниција со новата 

технологија може да се превземе за 

шест секунди, додека со 4Г 

технологијата сега е потребно шест 

минути. Новата петта генерација на 

мобилни технологии треба да овозможи 

проток на податоци од 10 гигабајти во 

секунда, што претставува илјада пати 

повеќе од сегашната 4Г технологија. 

Во декември 2013 година, Европската 

унија соопшти дека ќе вложи 700 

милиони евра во истражувања за 5Г 

технологијата во наредните 7 години, 

додека европските компании од 

телекомуникацискиот сектор ќе 

обезбедат повеќе од три милијарди 

евра. 

Кинескиот производител на паметни 

телефони Хуавеи, во ноември 2013 

година најави дека планира да вложи 

442 милиони евра во истражување за 5Г 

и дека очекува мрежата да биде спремна 

за воведување до 2020 година. 

 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-

5g 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

680_en.htm 

ПОТПИШАН ДОГОВОР ПОМЕЃУ ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА И ЈУЖНА КОРЕА ЗА РАЗВИВАЊЕ 

НА ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА НА МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

На 16 јуни годинава во Сеул, Европската 

комисија и Јужна Кореа потпишаа договор 

за соработка во областа на мобилните 

технологии од петтата генерација (5Г). 

Договорот го потпишаа г-ѓа Нели Крос, 

потпретседател на Европската комисија за 

Дигитална агенда и г.Мун-Ки Чои,  

Министер за наука, информатички и 

комуникациски технологии и планирање, на 

Јужна Кореа.  

Договорот предвидува зајакнување на 

соработката во областа на истражувањето за 

мобилните технологии од петтата 

генерација. Јужна Кореа има една од 

најбрзите мобилни мрежи, исто така се 

наоѓа и седиштето на Самсунг, најголемиот 

производител на паметни телефони во 

светот. Двете страни, исто така потпишаа 

Заедничка Декларација за стратешка 

соработка во информатичката и 

комуникациска технологија (ИКТ) и 5Г. 

Помеѓу Здружението на 5Г инфраструктура 

на ЕУ (чии членови се Алкател-Луцент, 

Атос, Дојче Телеком, Ериксон, Нокиа, 

Оринџ, Телеком Италија, Теленор и 

Телефоника) и  Форумот за 5Г на Јужна 

Кореа, ќе биде потпишан Меморандум за 

разбирање помеѓу индустриите од оваа 

област. 
Петтата генерација на мобилни технологии 

претставува нова мрежна технологија и 

инфраструктура. Новата 5Г технологија ќе 

биде побрза и ќе донесе нови 

функционалности и апликации со висока 

 

«Новата 5Г 

технологија ќе 

биде побрза и ќе 

донесе нови 

функционалности 

и апликации со 

висока социјална и 

економска 

вредност» 
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Главниот град на Република Словенија - 

Љубљана е добитник на европската награда 

за зелен главен град за 2016 година. 

Наградата беше доделена од страна на 

европскиот комесар за животна средина, на 

свечена церемонија на 24 јуни годинава, во 

Копенхаген.  

Градот Љубљана ова признание од ЕУ го 

доби за имплементацијата на стратегијата за 

одржливост "Визија 2025", интегрираниот 

пристап во управувањето со животната 

средина, за подигање на свеста за животната 

средина и имплементацијата на урбаните 

зелени мерки во изминатите десет години. 

Програмата на градот за заштита на 

животната средина, планот за одржлива 

мобилност и акцискиот план за одржлива 

енергија заеднички ја креираат 

интегрираната визија за градот Љубљана. Во 

2013 година протокот на сообраќајот во 

Љубљана значително се измени, со 

ограничување на моторизираниот 

сообраќај и се даде приоритет на 

пешаците, велосипедистите и јавниот 

превоз. 

Идејата за доделување на награда за 

европски град на годината потекнува 

од Јури Ратас, поранешен 

градоначалник на главниот град на 

Естонија - Талин. За прв пат 

наградата беше доделена во 2010 

година на Стокхолм (Шведска), а до 

денес за европски зелени градови беа 

прогласени Хамбург (Германија), 

Виториа Гастеис (Шпанија), Нант 

(Франција), Копенхаген (Данска), 

Бристол (Англија) и Љубљана 

(Словенија). 
 

www.europeangreencapital.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

719_en.htm 

http://www.ljubljana.si/en/green-capital/ 

ЉУБЉАНА - Европски зелен главен град  2016  

Љубљана, Словенија 

 

Од Република Албанија се очекува 

дополнителен напредок во 

исполнување на клучните 

приоритети, особено во реформата на 

јавната администрација, судството, 

борбата против корупцијата и 

организираниот криминал како и 

фундаменталните права. 

 

Одржувањето на конструктивен 

политички дијалог за консолидирање 

и продолжување на реформите, 

останува од суштинско значење. 

 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

14-439_en.htm 

Европската комисија во октомври 2013 

година даде препорака за доделување на 

кандидатски статус на Република Албанија, 

препораката беше потврдена и во извештајот 

на Комисијата од јуни годинава. 

 

На состанокот на Советот за општи работи 

на ЕУ, на 24 јуни годинава во Луксембург, 

врз основа на препораката на Европската 

комисија, министрите на земјите-членки на 

ЕУ, постигнаа договор на Република 

Албанија да ѝ се додели статус на кандидат 

за членство во ЕУ. Ова претставува потврда 

на напорите на земјата во процесот на 

европската интеграција и имплементацијата 

на реформите. 
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Од 23 до 27 јуни годинава, во 

Европската унија се одбележа Европска 

недела на одржлива енергија 2014, 

преку организирање на голем број на 

настани, изложби, денови на отворени 

врати, работилници, конференции, 

медиумски кампањи и концерти.  

Во рамките на Европската недела на 

одржлива енергија, во Брисел на 24-26 

јуни се одржа Конференција на високо 

ниво, а низ територијата на ЕУ беа 

организирани повеќе од 900 настани со 

околу 100.000 учесници. Во текот на цел 

месец јуни, во ЕУ беа одбележани 

деновите на енергијата, со цел да се 

промовира енергетската ефикасност на 

обновливите извори на енергија. 

По повод одбележувањето на Европска 

недела на одржлива енергија 2014, 

Европската комисија доделува награди 

за најдобрите проекти во годината од 

областа на енергетската ефикасност, 

обновливите извори на енергија и чист 

транспорт. Во изборот за 2014 година 

зеле учество 342 проекти од ЕУ. 

Европска недела на одржлива енергија 

за прв пат е воведена во 2006 година, на 

иницијатива на Европската комисија и во 

меѓувреме прерасна во референтна точка 

за властите, енергетските агенции, 

приватните компании, невладините 

организации и индустриските здруженија.  

Во одбележувањето на Европска недела на 

одржлива енергија 2014 беа вклучени 

многу други земји како Република 

Македонија, Србија, Албанија, Турција, 

Босна и Херцеговина, Грузија, Украина и 

др. На 26 јуни годинава, на Институтот за 

моторни возила и хомологација на 

Машинскиот факултет во Скопје, 

инжинерското здружение 

Елекромобилност Македонија одржа 

работилница посветена на електричните 

возила како алтернатива на 

аерозагадувањето.  

Стопанската комора на мал бизнис на 

Македонија и Здружението за енергетска 

ефикасност ЕУРЕМ-МК на 27 јуни 2014 

година, во Скопје, исто така го одбележаа 

Македонскиот енергетски ден 2014.  
 

http://www.eusew.eu/index.php 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

434_en.htm 

значење за енергетската безбедност на 

Унијата.  

- ЕУ ќе ги задржи доверливите партнери, 

но ќе се бараат и врски со нови земји и 

патишта на снабдување, како на пр. 

регионот на Каспискиот басен. Во 2013 

година, 39% од ЕУ увозот на гас е од 

Русија, 33% од Норвешка, а 22% од 

Северна Африка (Алжир, Либија).  
- зајакнување на механизмите за итни 

случаи и солидарност како и заштита на 

критична инфраструктура. Комисијата ќе 

ја разгледа Регулативата за безбедност на 

снабдувањето со гас, како и нејзиното 

спроведување. 

- зголемување на локалното производство 

на енергија со натамошен развој на 

обновливите извори на енергија, како и 

одржливо производство на фосилни 

горива. 

Европската комисија на 28 мај годинава, 

предложи Стратегија на ЕУ за енергетска 

безбедност која се темели на сеопфатна 

студија за зависноста од енергија на 

земјите-членки. За да се обезбеди 

непречено снабдување со енергија, 

Комисијата предлага сеопфатна проценка 

на ризикот преку т.н. стрес тестови, кои 

ќе се спроведуваат на ниво на ЕУ и 

регионално, преку симулации во 

снабдувањето со гас. 

Како одговор на предизвиците во 

снабдувањето со енергија, на среден и 

долг рок, Комисијата предложи мерки во 

неколку клучни области: 

- комплетирањето на Внатрешниот пазар 

на енергија и градење на линкови на 

инфраструктурата е од суштинско 

значење. Комисијата идентификуваше 33 

инфраструктурни проекти од клучно 

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА 2014  

СТРАТЕГИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ  

 

ec.europa.eu/energy 

http://www.eusew.eu/ 
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- подобрување на координацијата на 

националните енергетски политики и 

натамошен развој на технологиите во 
енергетскиот сектор. 

Неодамнешните настани, случувањата меѓу 

Русија и Украина, ја зголемија загриженоста на 

ЕУ за обезбедувањето на непрекинат проток на 

енергија, како и за стабилноста на цените на 

енергијата.  

Глобалната побарувачка на енергија постојано 

се зголемува, се очекува до 2030 година да се 

зголеми за 27%,  од друга страна домашното 

производство на енергија во ЕУ е намалено за 

речиси 1/5 од 1995- 2012 година.  Повеќе од 

50% од потребите за енергија на ЕУ се 

покриваат од надворешни добавувачи: во 2012 

година речиси 90% од нафтата, 66% од гасот и 

42% од цврстите горива во Унијата биле 

обезбедени преку увоз.  

На состанокот на Европскиот совет од 26-27 

јуни годинава, беше поздравена новата 

Стратегија на ЕУ за енергетска безбедност која 

е тесно поврзана со политичката рамка за 

клима и енергија до 2030. Европскиот совет 

повика за зголемување на напорите за 

намалување на високата енергетска зависност 

на Унијата, и даде поддршка на итно 

спроведување на мерките за 

зајакнување на енергетската 

безбедност до крајот на годината. 

Енергетската заедница чија цел е да 

се прошири европското енергетско 

законодавството во земјите од 

соседството и од процесот на 

проширување, треба да се зајакне со 

цел да се обезбеди примена на acquis-

то. Се очекува Европскиот совет да 

донесе конечна одлука за новата 

политичката рамка за клима и 

енергија, вклучително и идни мерки 

за подобрување на енергетската 

безбедност на ЕУ, не подоцна од 

октомври годинава. Во следните 5 

години, ЕУ политиките за климатски 

промени и енергија ќе бидат 

фокусирани на: енергија прифатлива 

за компаниите и граѓаните, енергија 

достапна за сите земји-членки, и  

зелена енергија, во согласност со 

поставените цели до 2030.  
 

http://ec.europa.eu/energy/

security_of_supply_en.htm 

 

1.Пленарна сесија на Европскиот парламент, 1-3 

јули 2014,Стразбур; 

2.Презентација на Програмата и приоритетите 

на Италијанското претседателство со Советот на 

ЕУ, 2 јули, Европски парламент; 

3. Кон циркуларна економија (Circular Economy) 

- Програма за нула отпад во Европа, 1 јули 2014, 

Европска комисија; 

4.Предлог-иницијатива за зелени вработувања-

поддршка во креирањето на работните места во 

ЕУ, 1 јули 2014, Европска комисија. 

 

 

http://europa.eu/newsroom/calendar/ 

 

«Комплетирањето 

на Внатрешниот 

пазар на енергија  

и градење на 

линкови на 

инфраструктурата 

е од суштинско 

значење за ЕУ» 
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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 


