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Предговор

Уште од своите почетоци, Европската 
Унија постепено прима нови земји-

членки и ги споделува своите суштински вредности: 
мир, солидарност и демократија. Проширувањето e она 
што ја дефинира ЕУ, тоа е впишано во нејзината ДНК. Тоа е една од најуспешните 
политики на ЕУ. Тоа на сите им носи придобивки и претставува неразделен дел од 
сечии стратешки интереси: заедно сме посилни за да им се спротивставиме на 
регионалните и глобалните предизвици. Ова е вистина особено денес, со оглед на 
тоа дека треба да се соочиме со прашања што имаат далекосежно влијание, какви 
што се глобалната финансиска криза, енергетската безбедност или климатските 
промени.  

И покрај овие предизвици – или можеби поради нив – ЕУ и натаму ја покажува својата 
обврзаност кон земјите што сакаат да пристапат кон неа. Земете ја на пример 
Хрватска. Денес таа е поинаква земја од она што беше пред десет години кога 
аплицираше за членство. Нејзиниот успех покажува како перспективата кон ЕУ може 
да помогне да се реформираат државите и да се трансформираат општествата. 
Овој пример исто така испраќа силен сигнал до сите земји-аспиранти: вратата на 
ЕУ останува отворена, а придобивките од европската интеграција се на дофат. 

Неопходните промени што треба да ги направи една земја за да биде подготвена за 
членство во ЕУ може да предизвикаат прашања и загриженост за тоа како ќе изгледа 
секојдневниот живот кога ќе станете дел од неа. Ќе биде ли подобро? Различно? Ќе 
ми биде ли мене подобро? Ќе имам ли и понатаму работа? Ова е разбирливо: процесот 
на интеграција во ЕУ е долготраен, технички и бара вложување на големи напори. 
На многумина од вас можеби ви се чини дека тоа е прашање од интерес само за 
највисоките политички сфери. Но интеграцијата во ЕУ е многу повеќе од политика; 
членството во ЕУ доаѓа со многу можности за граѓаните како вас! 

За да го илустрираме ова, разговаравме со луѓе од земјите-членки што пристапија 
кон Европската Унија во изминатата деценија. Ги прашавме дали членството во 
ЕУ воопшто сменило нешто кај нив, особено во поглед на прашањата од најголем 
интерес, имено: 
• Стекнување добро образование и професионална обука; 
• Наоѓање добра работа; 
• Останување во добро здравје; 
• Грижа за семејството. 

Се надевам дека преку нивните приказни ќе добиете појасна слика за тоа што 
всушност значи членството во ЕУ во пракса. Искрено посакувам сите вие да 
станете активни граѓани на Европската Унија и да ги искористите сите 
возбудливи можности што доаѓаат заедно со членството во ЕУ. 

Ви посакувам да уживате во читањето. 
Štefan Füle (Штефан Фуле)

Комесар за проширување на ЕУ 
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Кога Полска пристапи 
кон Европската Унија во 
2004 година, многумина 
стравуваа дека малите и 
средните семејни фарми 
ќе бидат уништени од 
глобалната конкуренција. 
Но тие и натаму цврсто 
се одржуваат, и тоа 
веројатно поцврсто од 
кога било. 

Фармата на Томаж 
Обжањски зафаќа 
површина од 21 хектар и 
е сместена во Тарноград, 
во близина на украинската 
граница. Тој добро се 
грижи за неа, а неодамна 
ја обнови и ја прошири. 

Како и други полски 
земјоделци, Томаж имаше 
големи придобивки 
од членството во ЕУ и 
успеа својата фарма да 
ја претвори во модерен 
конкурентен бизнис. 

Томаж вели дека ужива да 
шета по својата фарма со 
своите три деца, Бартломеј, 
Жимон и Емилија. Тој ја 
искористи оваа прилика 
за да го објасни својот 
пат откако Полска стана 
членка на ЕУ. 

„Всушност, не бев сигурен 
дали тоа воопшто ќе 
има некакво влијание 
врз мојот секојдневен 
живот,“ вели тој. „Но по 
неколку месеци почнав 

да го ценам членството 
на Полска бидејќи тоа 
беше позитивна работа 
за мене, особено кога 
дознав дека можам да 
се пријавам за фондови 
кои би ми помогнале да ја 
развијам мојата фарма.“ 

Томаж мудро ги употреби 
овие фондови за да ја 
претвори својата фарма 
во бизнис што напредува. 
Неговото производство 
и заработка се зголемија 
благодарение на две 
големи трансформации 
на фармата. Прво, 

Томаж аплицираше за 
средства од програмата 
Модернизирање на 
фармите и ги доби тие 
средства. Тие пак му 
овозможија да купи 
трактор, модерни алатки 
и машинерија за неговото 
производство на овошје и 
зеленчук. 

Како амбициозен 
претприемач, Томаж 
учествуваше во програма 
за Диверзификација во 
неземјоделски активности 
во 2010 година, што му 
овозможи уште повеќе 

да ја развие својата 
фарма и да воспостави 
нова компанија за 
одгледување органски 
зрна за производство 
на висококвалитетни 
органски масла. 

„Благодарение на 
овој фонд, купив 
преса за зрна за да 
произведувам органско 
масло во согласност 
со европските 
стандарди за органско 
земјоделство,“ објаснува 
тој. „Ова ме направи 
посилен и поспремен да 

Од мала фарма до о
благодарение на фо

Семејни прашања 



5

 онлајн бизнис, 
фондовите на ЕУ

до регионални саеми, 
пазари и аптеки. Почна 
да продава дури и 
преку интернет. Многу 
е горд и со тоа што 
успеа да ангажира 
редовно вработен кој се 
занимава со набавките и 
ги носи производите до 
малопродажните места. 

„Сето ова ми овозможи 
за моето семејство 
да обезбедам добар 
животен стандард,“ 
вели тој. „Крајната 
цел ми е да создадам 
вистински семеен бизнис, 
каде што ќе продолжат 
да работат моите деца 
– и каде што ќе сакаат 
да работат – како што 
фармата продолжува 
да се развива и да ги 
користи придобивките 
од новите идеи и 
технологии.“ 

се соочам со предизвикот на 
отворената економија“. 

Како што продажбата полека 
расте, тој сега ги продава 
своите производи од локална 
органска продавница за храна 
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Европската Унија се соочува со досега невидени 
предизвици во областа на семејните прашања. 
Семејните структури се менуваат, родителите 

имаат тешкотии при усогласувањето на работните 
обврски со приватниот живот, рамноправноста меѓу 
половите не секогаш е реалност, а се зголемува и 
степенот на сиромаштија меѓу децата. 

Европскиот сојуз за семејства беше воспоставен во 
2007 година; неговите членови се залагаат за подобра 
издршка и поголем квалитет на грижата за деца и за 
постари лица, пофлексибилни работни ангажмани што 
им излегуваат во пресрет на семејните потреби, како и 
за поголема родова еднаквост и поголема вклученост 
на татковците во воспитувањето на децата. Еве 
неколку примери за добра практика кои  покажуваат 
дел од постигнатите резултати: 

•  Во 2007 година, Словенија воведе сертификат 
Компанија пријателски расположена кон 
семејството за да ги охрабри работодавачите на 
работното место да применат принципи погодни за 
семејните обврски. Со сертификатот се наградуваат 
фирми во Словенија што усвојуваат најмалку три 
мерки од каталогот за прилагодување на работата кон 

семејниот живот, како флексибилно работно време, 
услуги за згрижување на децата во рамки на самата 
компанија, поделба на работата, отсуство заради 
посвојување дете или скратено работно време. 

•  Германија ја спроведува програмата Семејството: 
фактор на успех за да го направи пријателскиот однос 
кон семејството карактеристика на германската 
економија. Програмата им нуди на работодавачите 
совети како да ги организираат своите активности 
на начин на кој вработените ќе можат да одржуваат 
рамнотежа меѓу семејниот живот и работните обврски. 

•  Во Торино, Италија, во 2007 година, беше изграден 
центарот Куќа за секојдневен живот, повеќенаменски 
социјален и културен центар за семејства, деца и 
постари лица, со финансиска поддршка од фондот 
Европски урбан II (7,3 милиони евра). 

•  Португалија и Романија имаат спроведено програма 
за размена Гласот на европските сениори (2009-
2011) финансирана од Grundtvig, кој на гласачите на 
возраст од над 50 години им нуди тринеделни или 
подолги престои во институции за социјална грижа. 

Семејни прашања 
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Покрај ова, семејните бизниси учествуваат со 60% во 
европските мали и средни претпријатија (МСП). Тие се 
сметаат за едни од клучните играчи во зајакнување 
и зацврстување на европската економија. Европската 
комисија ги поддржува семејните бизниси во Европа. 
Од земјите-членки се бара да донесат мерки за 
создавање попогодна средина за семејните бизниси 
преку закони за оданочување и трговски друштва. 

Во семејните бизниси спаѓаат и фармите. Европската 
Унија им нуди бројни можности на земјоделци кои 
сакаат да ги модернизираат или прошират своите 
активности. Земјоделскиот расход е финансиран од 
два фонда: Европскиот земјоделски гарантен фонд 
(EAGF) финансира директни исплати на земјоделци 
и мерки за регулирање на земјоделски пазари, како 
фондови за интервенција и фондови за извоз, додека 
Европскиот земјоделски фонд за рурален развој 
(EAFRD) ги финансира руралните развојни програми на 
земјите-членки.

 

Знаевте ли дека…?

•  Во 2014 година ќе се одбележи 20-та годишнина од 
Меѓународната година на семејството! 

•  Во Бугарија и Романија, кои влегоа во ЕУ во 2007 
година, просечниот износ за социјална заштита 
по граѓанин се зголеми за повеќе од 60% откако 
земјите станаа членки на ЕУ; 

•  Во ЕУ, 67% од жените и 90% од мажите со деца 
работат, но во 43% од случаите и двајцата родители 
имаат работно место со полно работно време. 

•  Стапката на вработеност кај лицата на возраст од 
60-64 години се зголеми од 23% во 2000 година на 
31% во 2010 година. 

•  Во 2008 година, 74% од децата во ЕУ27 живееја 
со двајцата родители кои се во брак, додека 14% 
живееја во домаќинства со еден родител, а 12% во 
домаќинства со родители кои живеат заедно. 
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Петар е 37-годишен 
бугарски државјанин кој 
живее во Кипар. Таму се 
преселил во 2008 година 
за да си ја унапреди 
кариерата и да работи 
за една од водечките 
компании во областа 
на комуникациите во 
земјата. 

И покрај дождот што 
во Никозија врнеше тоа 
утро, Петар оди пеш до 
канцеларијата за да стигне 
навреме на работа. „Сакам 
да мислам дека сум 
сериозен професионалец, 
но исто така и посветен 
сопруг и татко, и 
мојот прв приоритет 

отсекогаш бил да 
се грижам за моето 
семејство,“ - вели тој. 

Во 2008 година, кога 
започна економската 
криза, обезбедувањето 
пристоен живот за 
семејството во неговиот 
роден град Сливен, 

Бугарија стана многу 
тешко. Петар се сеќава 
на тешките времиња кога 
немал работа, со многу 
малку перспективи за 
вработување и покрај 
неговите квалификации, 
кои вообичаено би требало 
да му обезбедат пристап 
до многу работни места. 

Вработување

Во светот постојат 
многу можности
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Кога го прашуваат 
за неговиот живот 
во Бугарија пред 
пристапувањето кон ЕУ, 
Петар се мурти: „Можевме 
релативно лесно да 
патуваме низ Европа, 
но професионално, 
ситуацијата таму 
беше многу тешка. На 

Бугарите кои сакаа да 
работат во странство 
им се нудеше само 
сезонска или нелегална 
работа, што за мене не 
доаѓаше предвид“. 

Оваа ситуација 
значително се смени 
кога земјата влезе во 
Европската Унија во 
2007 година. Бугарските 
граѓани тогаш можеа да 
ги користат придобивките 
од голем број програми 
на ЕУ, како што е EURES, 
за која Петар прочитал во 
еден бугарски весник. 

Додека многумина се 
двоумат дали да ја 
напуштат својата земја, 
за Петар и неговото 
семејство тоа никогаш 
не било случај. „Од 
секогаш сме сакале да се 
отселиме во странство, 
но сакавме тоа да го 
направиме во добри 
услови,“ - вели тој. „Мислам 
дека бевме храбри што го 
направивме чекорот кога 
ни се појави можност за 
тоа, иако и семејството 
на мојата сопруга во 
Кипар многу ни помогна 
во овој процес.“ 

Набргу потоа, Петар се 
регистрирал на веб-
страницата на EURES и 
по неколку месеци бил 
поканет на интервју 
за голема компанија 
за рекламирање, која 
потоа и му понудила 
работа. По три години 
во компанијата 
и благодарение 
на помошта од 
неговите колеги при 
учењето на јазикот и 
приспособувањето на 
новото работно место, 
тој се чувствува како 
вистински член на тимот 
– повеќе не се чувствува 
како ’странец’. 

„Петар вложи вистински 
напор за да се интегрира, 
го научи јазикот и 
многу добро се снајде во 
нашиот тим,“ - велат тие. 

Подоцна во текот на 
денот, додека Петар 
се шеташе со неговата 
сопруга и петгодишниот 
син на плажата, ни 
објасни зошто верува 
дека EURES е алатка 
од огромна важност за 
европските работници кои 
бараат работа. 

„Со EURES, барањето 
работа во странство 
е исто како да се бара 
работа во својата земја, 
преку вашиот локален 
весник или агенција 
за вработување,“ 
- објаснува тој. „А 
преселбата од Бугарија 
во Кипар беше исто како 
да сме се преселиле во 
друг град.“ 

Освен тоа, бугарската 
заедница во Никозија е 
доста голема, па Петар 
и неговата сопруга 
веќе се спријателиле 
со многумина. Ова 
придонесува да се 
чувствуваат уште 
попријатно во нивната 
нова средина.

„Навистина ги 
охрабрувам вработените 
и невработените луѓе 
во Бугарија да размислат 
да се преселат во 
друга европска земја, да 
испробаат нови нешта 
и да научат нови јазици, 
бидејќи постојат бројни 
можности,“ - заклучува 
Петар. 

„Постои голема 
поддршка, а ако 
сакате да работите 
во странство, 
дефинитивно ќе најдете 
работа. EURES е одлично 
место за почеток! 
Среќен сум што можам 
да кажам дека мојата 
работа во Никозија 
лично ме исполнува и 
ми ја дава сигурноста 
по која трагав за да 
можам да се грижам за 
семејството.“ 
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Во нашиот глобализиран свет, пазарот на труд стану-
ва сè поконкурентен. Невработеноста и социјалните 
проблеми се сè поголеми. Работниците и фирмите 

од ЕУ треба да бидат флексибилни за да се приспособат 
на новите околности. 

Во согласност со документот Европа 2020, Европската 
стратегија за вработување се стреми да создаде повеќе 
и подобри работни места ширум Унијата. Стратегијата 
поддржува мерки за исполнување на три главни цели до 
2020 година: 

•  75% од луѓето на возраст меѓу 20 и 64 години да бидат 
вработени; 

•  стапката на ученици кои го напуштаат училиштето да се 
намали за 10%, а најмалку 40% од граѓаните на возраст 
од 30 до 34 години да имаат завршено образование од 
трет степен; 

•  барем 20 милиони лица помалку да живеат во 
сиромаштија или да бидат под ризик од сиромаштија и 
социјална исклученост. 

Како?

Две важни иницијативи содржат конкретни акции за 
постигнување на целите за 2020 година. 

Агендата за нови вештини и работни места има за цел:

•  да воспостави реформи за подобрување на флексибил-
носта и безбедноста на пазарот на трудот (‘fl exicurity’); 

•  да им овозможи на луѓето да се стекнат со вистинските 
вештини за постојните и идните работни места; 

•  да го подобри квалитетот на работните места и да обе-
збеди подобри работни услови; 

•  да ги подобри условите за создавање работни места. 

Младината на потег е сеопфатен пакет на програмски 
иницијативи чија цел е да ја зголемат стапката на врабо-
теност на младите преку тоа што: 

•  ќе ги направат образованието и обуката порелевантни 
за потребите на младите луѓе; 

•  ќе ги охрабруваат во што поголем број да ги користат 
грантовите на ЕУ за да учат или да добијат обука во 
друга земја; 

•  ќе ги поттикнуваат земјите од ЕУ да преземат мерки за 
поедноставување на транзицијата од образовните ин-
ституции до работните места. 

Европскиот социјален фонд

Европскиот социјален фонд (ЕСФ) е главниот финан-
сиски инструмент на Европската Унија за поддршка на 
вработувањето во земјите-членки, како и за промовирање 
на економската и социјалната кохезија. Од 1957 година 
наваму, Европскиот социјален фонд (ЕСФ) им има помог-
нато на милиони Европејци да добијат работа, да стекнат 
нови вештини и да најдат подобри работни места. Денес, 
тој финансира десетици илјади проекти ширум Унијата кои 
им ги подобруваат животите на милиони поединци. 

Во периодот 2007-2013 година, околу 75 милијарди евра 
ќе бидат дистрибуирани во земјите-членки на ЕУ и регио-
ните за да се поддржат активности како обуки на оние кои 
бараат работа за да стекнат нови вештини и да ги подо-
брат своите квалификации. 

Во Полска, на пример, проект кофинансиран од ЕСФ им по-
могна на 50 неактивни или невработени повозрасни ра-
ботници да почнат свој бизнис, додека една иницијатива 
во Литванија им овозможи на 50.000 граѓани да стекнат 
основни компјутерски вештини. 

ЕСФ исто така поддржува бројни активности наменети 
за 100-те милиони луѓе на возраст од 15 до 30 години 
во Европската Унија. Со цел да ја олесни транзицијата 
од образованието и обуките кон пазарот на труд и да ги 
подобри нивните перспективи, ЕСФ поддржува шеми на 
стажирање, како и договори за обука или договори за суб-
венционирани привремени работни места за младите. 

ЕУРЕС

Вработување



ЕУРЕС, првиот портал за 
работни места и мобилност 
на ЕУ, им нуди можност 
на оние кои бараат рабо-
та да ги прегледаат сите 
слободни работни места 
објавени од агенциите за 
вработување ширум Евро-
па. 

Порталот исто така сод-
ржи детали за контакт на 
повеќе од 850 советници 
на ЕУРЕС кои на оние што 
бараат работа им нудат 
бесплатни совети за прак-
тични, правни и админи-
стративни работи кои се 

однесуваат на мобилноста на национално и прекугранич-
но ниво. 

Советниците на ЕУРЕС работат во Јавната служба за 
вработување на секоја земја-членка, или во рамки на дру-
ги партнерски организации во мрежата на ЕУРЕС. 

Знаевте ли дека…?

•  Во 2000 година, за 22% од работните места се бара-
ше високо образование, додека за 29% се бараа пони-
ски квалификации. Во 2010 година, овие бројки си ги 
сменија местата. До 2020 година, за 35% од работните 
места ќе се бара високо образование. 

•  Во 2010 година, процентот на вработеност во ЕУ-27 на 
лица од 15 до 64 години беше 64,2. 

•  Според Еуростат, просечната возраст на излегување од 
пазарот на труд е 61,5 години. Но, 42% од Европејците 

веруваат дека ќе можат да ја извршуваат својата сегаш-
на работа до 65 години и над таа возраст. 

•  Во 2010 година, во Европската Унија 81,8% од жените 
на возраст од 20 до 24 години имаа завршено најмалку 
средно образование, во споредба со 76,2% од мажите. 

•  Во ’најмладите’ нации на ЕУ спаѓаат Ирска, Кипар, Сло-
вачка и Полска, при што во секоја од нив има повеќе од 
24% млади луѓе; од друга страна, во Данска, Германија 
и Италија  младите опфаќаат помалку од 18% од на-
селението. 

Примери за проекти: 

•  Во Требишов, Словачка, 3.500 Роми страдаат од речи-
си стопроцентна невработеност. Проектот „социјална 
теренска работа“ вработува специјални работници и 
презема реновирање и проширување на локалното учи-
лиште за повеќе од 600 ромски ученици. 

•  Програмата „EmpleaVerde“ или „Зелени работни места“ 
во Шпанија претставува иницијатива за промовирање 
на вработувањето и зачувувањето на животната среди-
на. Нејзина цел е да поддржи повеќе од 28.000 луѓе и да 
создаде 1.000 нови зелени мали и средни претпријатија 
и работни места. 

•  Во Бугарија, проектот „Јас можам“ на секое вработе-
но лице му нуди можност да добие ваучер за обука за 
клучно оспособување или курс за професионални ква-
лификации. Во првите две фази од проектот „Јас можам“ 
учествуваа 140.000 вработени лица, додека во следни-
от проект, „Јас можам подобро“, се очекуваат дополни-
телни 81.000 учесници до крајот на 2013 година. 

•  Во Данска, голем број млади луѓе со потекло од ет-
ничките малцинства се откажуваат од образованието 
премногу рано, така што не ги стекнуваат потребните 
квалификации. Од 2009 година, процентот на млади 
припадници на етничките малцинства кои го напуштиле 
образованието падна од 20 на помалку од 15. Ова беше 
постигнато со проектот „Караван  Држи се цврсто“, кој 
поддржува процеси на образование и обука. 

•  Во рамките на проектот „QUALI-FORM-IDE“ финансиран 
од ЕСФ, белгиската јавна служба за вработување Forem 
раководи со мрежа во која се вклучени девет центри 
за вештини и три ’отворени’ центри за обука околу 
Валонија и делови од Брисел. Центрите обучуваат ра-
ботници за локални работни места во областа на логи-
стиката, молерисувањето, туризмот и угостителството, 
како и одржувањето паркови. Во 2009-2010 година, 
центрите обезбедија обука за 8.860 лица. 
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Политиката на 
проширување на 
Европската Унија 
Oд самиот почеток, Европската Унија се залага за што 
поцврста интеграција, истовремено прифаќајќи нови 
земји-членки. Двата процеса се одвиваа паралелно 
и придонесоа кон досега невиден период на мир и 
стабилност во земјите вклучени во Европа како една 
целина. Овој процес продолжува и денес, при што 
перспективата за членство во ЕУ им е отворена и на 
Исланд, Турција и на Западниот Балкан. 

Кој може да се вклучи?
Договорот за Европската Унија наведува дека секоја 
европска земја може да аплицира за членство ако 
ги почитува демократските вредности на ЕУ и е 
посветена на нивно промовирање. 

Секоја земја-аспирант прво треба да ги исполни 
клучните критериуми за пристапување. Тие беа 
дефинирани од страна на Европскиот совет во 
Копенхаген во 1993 година и оттогаш се нарекуваат 
’Критериумите од Копенхаген’. Земјите кои сакаат да 
се придружат мора да имаат: 

•  стабилни институции што гарантираат демократија, 
владеење на правото, човекови права и почитување 
и заштита на малцинствата; 

•  функционална пазарна економија и капацитет да 
се справат со конкуренцијата и со пазарните сили 
во ЕУ; 

•  способност да ги преземат и ефективно да ги 
спроведуваат обврските од членството, вклучувајќи 
и почитување на целите на политичката, економската 
и монетарната Унија. 

ЕУ го резервира правото да реши кога една земја-
аспирант може да стане членка. Таа исто така мора да 
биде способна да ги интегрира новите земји-членки. 

Која земја кога стана 
членка? 
Организацијата која е денес позната како Европска 
Унија првобитно броеше шест членки: Белгија, 
Франција, Германија, Италија, Луксембург и Холандија. 

Потоа, во 1973 година, членки станаа Данска, Ирска 
и Обединетото Кралство. Грција пристапи во 1981 
година, по што следеа Шпанија и Португалија во 1986 
година, и Австрија, Финска и Шведска во 1995 година. 

Во 2004 година се случи најголемото проширување 
на ЕУ, кога земји-членки станаа Кипар, Чешката 
Република, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, 
Малта, Полска, Словачка и Словенија. Во јануари 2007 
година, во Унијата беа примени и Бугарија и Романија, 
со што бројот на земји-членки на ЕУ се искачи на 27. 

Како резултат на овие настани, ЕУ претставува најголем 
пазар на светот, и обезбедува подобри можности за 
своите граѓани и бизниси. Процесот на проширување 
се одвива постепено и се раководи внимателно, што 
придонесува кон тоа сите земји да бидат задоволни. 

Да го разбереме 
проширувањето
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*  Оваа ознака означува дека не постојат 
предрасуди во врска со позициите за статусот и 
е во согласност со UNSCR 1244/99 и Мислењето 
ICJ за Декларацијата за независност на Косово.

Кој е следен? 
Владите на земјите-членки на ЕУ, здружени во 
Европскиот совет, се согласија да ја прошират 
перспективата за влез во ЕУ и за земјите од Југоисточна 
Европа – Албанија, Босна и Херцеговина, поранешната 
југословенска Република Македонија, Црна Гора, 
Србија, како и Косово* и Турција. Европскиот совет 
реши да и даде кандидатски статус на поранешната 
југословенска Република Македонија во декември 
2005 година, на Црна Гора во декември 2010 година 
и на Србија во март 2012 година. Пристапните 
преговорите со Турција започнаа во октомври 2005 
година, со Исланд во јули 2010 година, а со Црна Гора 
треба да започнат во јуни 2012 година. Договорот за 
пристапување со Хрватска беше потпишан и земјата 
очекува да влезе во 2013 година, кога ќе заврши 
процесот на ратификација. 

Поддршка од ЕУ за 
земјите-аспиранти 
Обезбедувањето финансиска помош за земјите кои 
сакаат да влезат во ЕУ, со цел да им се помогне да ги 
исполнат потребните услови за пристапување, е дел 
од процесот на проширување. Од 2007 година до сега, 
ова финансирање доаѓа од еден канал – Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА). Вкупното финансирање 
преку овој инструмент во моментов изнесува 11,5 
милијарди евра за периодот 2007-2013 година. ИПА 
фондовите, на пример, се користат за модернизирање 
на јавната администрација и за зголемување на 
нејзиниот капацитет, за да се помогне реформата на 
судството и да се зацврсти борбата против криминалот 
и корупцијата, да се унапреди регионалната соработка, 
да се инвестира во инфраструктура,  да се поддржи 
заштитата на животната средина и за рурален развој. 

Дали сакате да 
дознаете повеќе?
Повеќе информации за политиката на проширување 
на ЕУ, финансиската поддршка за земјите-аспиранти, 
како и за нивниот напредок кон пристапувањето, ќе 
најдете на нашата интернет-страница: 

http://ec.europa.eu/enlargement 
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Пирошка Беке има 
24 години. Таа држи 
часови по германски 
јазик во основно 
училиште во Унгарија. 
Една година таа учеше 
во Австрија како 
дел од програмата 
EdTWIN воспоставена 
и финансирана од 
Европската Унија, која 
ја спроведуваат четири 
земји: Унгарија, Чешка 
Република, Словачка и 
Австрија. 

Програмата EdTWIN  
ѝ овозможи да учи 
педагогија од различен 
аспект, нешто што 
членството на Унгарија 
во ЕУ во голема мера 
го олесни. Курсевите 
во Австрија исто така 
вклучуваа и стажирање. 
Ова го надополни 

теоретското знаење на 
Пирошка и ги зајакна 
нејзините наставни 
вештини. 

„Во Мултинационалното 
училиште во Виена, 
им предавав на 
ученици од 26 различни 
националности, а 
образовните методи 
таму се сосема различни 
од оние во Унгарија,“ 
објаснува таа. „Тие 
употребуваат различни 
методи, како на пример 

методот Монтесори, 
за кој во Унгарија 
само имав читано. 
Моето теоретско 
знаење стана рутина 
преку набљудување и 
практика.“ 

Работата со деца од 
мултикултурни средини 
го смени нејзиниот 
општ пристап кон 
подучувањето. 

„Децата имаат 
различни потреби и 

способности. Моето 
искуство во Австрија 
ми овозможи подобро 
да го разберам ова,“ 
вели таа гордо. „Тоа 
е од голема помош во 
мојата секојдневна 
работа, со оглед на тоа 
дека ме научи многу 
брзо да ги вреднувам 
и да ги разликувам 
моите ученици. Ми 
овозможи да стекнам 
поинаков пристап во 
предавањето странски 
јазик на деца и ме научи 

Образование 

Учење во странс
што го менува ж
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нство, искуство 
животот 

на техники кои треба 
допрва да се применат 
во Унгарија!“ 

Во нејзината секојдневна 
работа таа сега 
применува концепти 
какви што се тимска 
работа, повеќејазичност, 
креативност и активност, 
и тоа со голем успех, 
ако се цени според 
ентузијазмот на 
нејзините ученици. 

Во и надвор од 
училиштето, Пирошка 
е жена која е многу 
сигурна во себе, нешто 
со кое признава дека се 
здобила при нејзиниот 
престој во странство. 
„Држењето часови и 
учењето во странско 
опкружување ми 
помогнаа на многу 
начини, професионално, 
се разбира, но и лично. 
Научив повеќе за 
Австрија и нејзината 

култура, и што е уште 
поважно, се стекнав 
со прекрасни пријатели 
со кои  споделувам 
заеднички интереси и 
на кои им верувам.“ 

Фактот што Унгарија 
е земја-членка на 
ЕУ е многу важна за 
професионалниот развој 
на Пирошка. Тоа ѝ 
овозможи пристап до 
поголема разновидност 
на шеми и програми 

за подобрување на 
нејзините вештини. 

„Ако Унгарија не беше 
дел од ЕУ, се сомневам 
дека ќе можев да учам 
во Австрија и можеби 
ќе ми беа потребни 
години за да го научам 
она што го научив 
овде. Ќе бев многу 
поинаква индивидуа,“ - 
се насмевнува таа. 
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Европската Унија нуди бројни можности во 
областа на образованието, како што се 
грантови за учење или обука во странство, 

размена, стажирање, студиски престоj и програми 
за истражување. Овие можности им се отворени не 
само на студентите, туку и на истражувачите и на 
академскиот кадар, учениците и наставниците, како и 
на возрасните кои сакаат да ги унапредат знаењето 
и вештините за да ги подобрат своите можности за 
развој на кариерата. 

На граѓаните на ЕУ им е дозволено да учат на кој било 
универзитет според истите услови како и државјаните 
на таа земја, без дополнителни трошоци и со право на 
истите грантови како и државјаните на земјата. 

Ова е преглед на главните програми на Европската 
Унија во областа на образованието и обуката: 

•  Erasmus е една од најпопуларните образовни 
програми на ЕУ. Таа им овозможува на студентите 
да добијат грант од ЕУ за да учат или да добијат 
обука во времетраење од три до 12 месеци во друга 
земја-членка на ЕУ. Речиси три милиони студенти 
ја искористиле програмата Erasmus од нејзиното 
воведување во 1987 година. Програмата Erasmus 

Mundus нуди школарини за студенти кои сакаат да 
учествуваат во размена преку границите на ЕУ.

•   ЕУ обезбедува голема поддршка за младите 
истражувачи. Достапна е финансиска помош (во 
рамките на програмата Марија Кири)  за отпочнување 
истражувачки проект, за подобрување на вештините 
на истражувачите, како и за развој на истражувачката 
соработка меѓу Европа и другите делови од светот. 
Истражувачите исто така може да го консултираат 
интернет порталот EURAXESS (www.euraxess.eu), 
којшто нуди информации за работни места и програми 
за финансиска помош во 38 европски земји. 

•  Преку програмата Comenius, ЕУ поддржува заеднички 
проекти меѓу партнерските училишта во различни 
земји. Целта е да се подобри образованието и да им се 
помогне на младите луѓе да стекнат основни животни 
вештини и стручност потребни за личен развој, 
вработување и активно граѓанство. Наставниците 
може да добијат грант преку Comenius за да ги 
подобрат своите наставни вештини и да стекнат  
меѓународно искуство. Повеќе од 27.000 училишта, 
135.000 наставници и 1,5 милиони ученици секоја 
година стекнуваат искуство за Европа во нивниот 
секојдневен живот на училиште преку Comenius.

Образование 
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•  Програмата Leonardo da Vinci нуди стажирање 
во странство за ученици кои стекнуваат стручно 
образование, вклучувајќи и приправници. 
Ангажирањето млади луѓе во странски компании 
станува сè попопуларно и им користи на 
приправниците во развој на нивните вештини, а 
корисно е и за самите бизниси. Во 2012 година, оваа 
програма ќе ја искористат околу 90.000 студенти. 

Во 2000 година, започна Grundtvig, програма за 
образование за возрасни, со цел да создаде можности 
за доживотно учење. Една од целите на програмата е 
да им овозможи на најмалку 7.000 лица годишно да 
го користат образованието за возрасни во странство 
до 2013 година. 

Знаевте ли дека...?

•  Европа има околу 4.000 институции за високо 
образование, со повеќе од 19 милиони студенти и 
1,5 милиони вработени. 

•  Најпопуларните дестинации во рамките на Erasmus 
се Шпанија, Франција и Германија; исто така 40% од 
студентите кои учествуваат во Erasmus доаѓаат од 
овие три држави. 

•  Вкупниот буџет за Comenius, Erasmus, Leonardo da 
Vinci и за Grundtvig за периодот 2007-2013 година 
изнесува 7 милијарди евра. 

•   Повеќе од 160.000 наставници се запишале да 
учествуваат во eTwinning, европската онлајн заедница 
на училишта, каде може да се сретнат виртуелно, да 
разменат идеи и примери од практичната работа, 
да учат заедно или да спроведуваат онлајн проекти 
со партнерски училишта во повеќе од 30 европски 
земји: http://www.etwinning.net.
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Метка Срнец има 54 
години. Таа работи 
како медицинска 
сестра во една од 
главните болници во 
Словенија. Нејзе ѝ беше 
дијагностициран рак 
на дојка кон крајот 
на 2011 година, 
кога учествуваше во 
државната програма 
за скрининг на рак, 
иницијатива на 
словенечката влада 
која беше поддржана 
од колегите во 
медицината од 
скандинавските земји. 

Нејзината докторка 
се присетува кога 

требала да ѝ соопшти 
на Метка, една од 
нејзините колешки, дека 
ѝ е дијагностициран 
неинванзивен рак на 
дојка со мали димензии. 
„Секогаш е тешко, 
можеби овој пат 
уште потешко бидејќи 
Метка ми е колешка, 
но благодарение на 
националната програма 
за ран скрининг која 
беше воспоставена 
од тим на европски 
научници, м ожевме да 
ја дијагностицираме 
болеста доволно рано 
за да ја излечиме 
ефективно,“ - вели таа. 

Се разбира, за Метка 
тоа бил уште поголем 
шок, како што објаснува 
по завршувањето 
на нејзината смена. 
„Секојдневно се 
грижам за пациенти 
со рак и сведок сум на 
нивното страдање. 
Секогаш стравував 
од помислата како би 
било кога јас би имала 
рак... Така што, кога ми 
го дијагностицираа во 
ноември 2011 година, 
ми беше многу тешко 
да се справам со тоа. Но 
благодарение на раното 
откривање, мојата 
страшна дијагноза 
стана подобра,“ - се 

сеќава таа. „Среќни 
сме што Словенија ја 
спроведе оваа скрининг 
програма.“ 

Набргу по нејзиното 
пристапување кон ЕУ во 
2004 година, Словенија 
се вклучи во Европската 
мрежа за рак (ECN) 
и други програми за 
истражување кои се 
фокусираат на борба 
против нееднаквостите 
во оваа област преку 
унапредување на 
информациите и 
знаењето. Словенија го 
презеде скандинавскиот 
модел на скрининг. 
Колегите од областа 

Здравје

Спасување животи преку 
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у медицинска соработка 
на медицината од 
скандинавските земји 
дојдоа во Словенија за 
да обезбедат експертиза. 

„Учествувавме на 
состаноци каде 
разменувавме идеи, 
посетувавме предавања 
и курсеви, дури имавме 
и индивидуални средби 
со нив,“ - се потсетува 
Метка. Како резултат на 
тоа, програмата за ран 
скрининг во Словенија 
е отидена далеку 
понапред во споредба 
со другите земји-членки 
кои пристапија кон ЕУ во 
изминатата деценија. 

И Метка и нејзиниот 
доктор се согласуваат 
дека влезот во 
Европската Унија бил 
одлучувачки момент за 
истражувањата поврзани 
со ракот во Словенија. 
Всушност, благодарение 
на раната дијагноза, 
таа чекаше само еден 
месец за операција 
за отстранување на 
канцерогениот тумор, а 
само три недели подоцна 
беше доволно здрава за 
да се врати на работа. 

„Метка сега нема рак и 
е многу здрава жена,“ - 
вели нејзиниот доктор со 
насмевка. Словенечките 

доктори сè уште се во 
контакт со специјалисти 
од цела Европа со кои 
го споделуваат своето 
искуство и натаму го 
подобруваат раното 
откривање на ракот во 
земјата. Оваа постојана 
потрага по усовршување 
ја охрабруваше Метка во 
текот на целиот процес. 

Метка денес е многу 
среќна жена и, како што 
вели нејзиниот доктор, 
има светла иднина: „Сега 
уште повеќе уживам во 
моето здравје и едвај 
чекам да видам како 
растат моите внуци. 
Ова е благодарение 

на соработката меѓу 
докторите од другите 
европски земји и 
Словенија. Мило ми е 
што Словенија е во ЕУ... 
Јас лично ги искусив 
придобивките од тоа.“ 
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Европските земји секогаш биле предводници 
на медицинските истражувања. Откако ќе 
пристапат кон Европската Унија, тие лесно 

можат да соработуваат и да создаваат синергии. 
Зачувувањето на здравјето на граѓаните е еден од 
врвните приоритети на ЕУ. На пример, таа ги отвора 
границите за пациенти на кои им е потребно да 
добијат квалитетна здравствена заштита во друга 
земја-членка, со што го демократизира пристапот до 
висококвалитетна медицинска нега. 

ЕУ исто така ја олеснува соработката во рамки 
на медицинската индустрија преку програми 
што ја поддржуваат соработката и размената на 
специјалисти и на знаење. ЕУ се грижи за поединците, 
а истовремено обезбедува и значителни инвестиции 
во производството на иновативни нови лекови и во 
медицинските истражувања. 

•  Во 2004 година, ЕУ воведе уникатен проект – 
Европска картичка за здравствено осигурување. Таа 
е бесплатна и на луѓето им обезбедува гарантиран 
пристап до здравствена заштита во јавниот сектор 
каков што имаат и државјаните на земјата-членка 
што ја посетуваат на привремена основа. 

•  Граѓаните на ЕУ кои имаат право на здравствена 
заштита во нивната земја може да го бараат 
истиот здравствен третман и во друга земја-
членка, како и да им бидат вратени финансиските 

средства во износ колку што би изнесувал 
трошокот за тој третман во здравствениот систем 
во нивната земја. Во определени случаи, (на пр. за 
високоспецијализирана нега), пациентите можеби 
ќе треба да бараат одобрение пред да патуваат 
заради лекување. Граѓаните на ЕУ може да бидат 
упатени до друга земја-членка и од страна на 
нивниот здравствен систем заради лекување што не 
е достапно во нивната земја. 

•  ЕУ секоја години троши по една милијарда евра за 
поддршка на истражувањата за нови медицински 
третмани, како и за производство и развој на 
иновативни лекови и медицинска технологија. 

•  Во изминативе 25 години, ЕУ ја поддржува 
превенцијата на ракот и соодветните контролни 
активности, вклучително и имплементација на 
програми за скрининг на рак на дојка, рак на грлото 
на матката и рак на дебелото црево на национално 
ниво. Овие активности придонесоа за намалување 
на морталитетот од рак за 9%, според една студија 
спроведена во 2003 година. Целта на последната 
иницијатива, т.е. Европското партнерство за акција 
против ракот е новите случаи на рак да се намалат 
за 15% до 2020 година. 

•  За да поттикнe поздрави прехранбени навики кај 
децата, ЕУ се залага за поголемо присуство на 
овошје, зеленчук и млечни производи во училишните 
оброци. ЕУ обезбедува 50 милиони за Европската 
млечна шема во училиштата и 90 милиони евра за 
шемата за овошје и зеленчук. 

Здравје



21

Знаевте ли дека...?

•  До 2050 година, бројот на луѓе во ЕУ на возраст 
од 65 години и повеќе се очекува да се зголеми за 
70% проценти, а бројот на луѓе на возраст од над 80 
години, да се зголеми за 170%. 

•  Европските картичките за здравствено осигурување 
им се издадени на 190 милиони луѓе или 38% од 
населението. 

•  Износот што ЕУ го има потрошено за производство 
и развој на иновативни лекови и медицинска 
технологија е еднаков на вкупните инвестиции на 
сите фармацевтски компании активни во Европа. 

•  Во текот на една училишна година, Европската 
млечна шема во училиштата дистрибуира речиси 
300.000 тони млеко. 
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За повеќе информации: 

 
за... Проширувањето 

http://ec.europa.eu/dgs/enlargement/ 

за… Здравјето
www.ec.europa.eu/dgs/health_consumer/

за... Семејството
www.ec.europa.eu/social/
www.enrd.ec.europa.eu/

за… Вработувањето 
www.ec.europa.eu/social/
www.ec.europa.eu/eures/

за… Образованието
www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/

www.edtwin.eu
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