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Земјите шленки и прекрщените ветуваоа 

Од Финтан Фарел, Директпр на ЕАПН 

Овпј брпј на ЕАПН Маг за иднината на Структурните фпндпви на ЕУ збпрува за тпа какп земјите шленки имаат 

намера да гп прекрщат свпетп ветуваое, щтп гп дадпа кпга се спгласија сп Целта на ЕУ за намалуваое на 

сирпмащтијата. Една пд клушните придпбивки на пваа цел беще предлпгпт на Кпмисијата да пдвпи 25% пд 

следнипт круг на Структурни фпндпви на име на Еврппскипт спцијален фпнд (ЕСФ) и да врзе 20% пд ЕСФ за 

бпрба прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. 

Имајќи предвид дека вп стварнпста, сппред пфицијалните брпјки, наместп сирпмащтијата и спцијалната 

исклушенпст да се намалуваат, тие се згплемени за 4 милипни луде; имајќи предвид дека нащите шленпви, пд 

нивната теренска рабпта, знаат дека реалнпста е мнпгу ппсурпва пткплку щтп ппкажуваат брпјките, ЕАПН 

верува дека Предлпгпт на Кпмисијата е минимум щтп треба да се задпвпли за да се пдгпвпри на пваа 

ситуација. Одбиваоетп на пвпј Предлпг пд страна на земјите шленки е јаснп крщеое на ппределбата на кпја се 

пбврзале кпга се спгласиле сп Целта за намалуваое на сирпмащтијата. 

Медутпа, неуспехпт да се спгласат за Бучетпт на впнреднипт Спвет вп нпември ни дава за правп земјите шленки 

да ги сметаме пдгпвпрни за ветуваоата щтп ги дадпа и да врщиме притиспк на нив да гп ппддржат Предлпгпт 

на Кпмисијата. Истп така бараме Кпмисијата да застане цврстп вп пдбрана на свпјпт Предлпг и, какп щтп ќе 

прпшитате вп пвпј брпј на списаниетп на ЕАПН, Еврппскипт парламент завзема цврст став да гп ппддржи пвпј 

Предлпг. 

Се надевам дека вп пвпј брпј ќе ги најдете инфпрмациите щтп ви требаат за да преземете акции на 

регипналнп, наципналнп и нивп на ЕУ, за вп иднина да се пбезбеди Еврппскипт спцијален фпнд да мпже да 

дпнесе агенда за спцијална вклушенпст. Истп така се надевам дека инфпрмациите пвде изнесени ќе бидат 

ефикасен партнер вп следнипт круг на имплементација на Фпндпвите. 

 

 

Дали Структурните фпндпви ќе придпнесат кпн Целта за 

намалуваое на сирпмащтијата?  

Од Винсент Карпн, Стратещки директпр, ЕАПН 

 

Иакп првишнп мнпгу ги ппддржуваще закпнпдавните предлпзи на Кпмисијата за идната Кпхезивна 

пплитика 2014-2020, ЕАПН е сега длабпкп загрижена ппради нашинпт на кпј Спветпт ги ппткппува сите 

реалистишни придпнеси за целта намалуваое на сирпмащтијата преку Структурните фпндпви (а 

ппсебнп Еврппскипт спцијален фпнд). ЕАПН ущте пд ппшетпкпт на прпцеспт беще клушен играш, сп 

прпмпвираое и пдбрана на „намалуваоетп на сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст“ вп нпвипт 

Структурен фпнд, какп и сп сампсталнп лпбираое преку свпите наципнални мрежи и какп дел пд 

други спјузнищтва. 



 

  

 

 

 

Предлпгпт на Кпмисијата: шекпр напред... 

На 6 пктпмври 2011 Кпмисијата ги пбјави свпите закпнски предлпзи за сите разлишни Структурни фпндпви. 

ЕАПН ги ппздрави пвие нацрти на Одредбите какп шекпр за ппдпбар придпнес кпн целта на намалуваое на 

сирпмащтијата сп Стратегијата Еврппа 2020, какп и гплемп ппдпбруваое вп пднпс на имплементацијата на 

принциппт на партнерствп (усмеренп кпн пбезбедуваое вклушенпст на сите партнери, какп и на НВО-ата вп 

целипт прпцес на Структурните фпндпви). 

 

Вп ппщтите пдредби на Структурните фпндпви се спдржани пдредби применливи на сите Структурни фпндпви, 

спцијалнптп вклушуваое и намалуваоетп на сирпмащтијата се јаснп набрпени меду заеднишките цели.  

Предлпженп е и тпа партнерскипт принцип да има пбрзувашки карактер, ппдразбирајќи инвплвиранпст на НВО-

ата вп нацртпт на Партнерскипт дпгпвпр (т.е. нпви стратещки дпгпвпри ппмеду земјите шленки и Еврппската 

Кпмисија, вп спрабптка сп партнерите, за кпристеое на Структурните фпндпви, вп детали пдредувајќи за секпја 

земја, кпја свпта на пари пд Структурнипт фпнд ќе ја пддели за секпја цел на Еврппа 2020 пдделнп) и вп целипт 

прпцес пкплу Оперативните прпграми
1
. Ова беще пптврденп сп предлпгпт на Еврппскипт Кпдекс на пднесуваое 

вп партнерствптп, кпј има минимални бараоа кпн земјите шленки вп врска сп пвпј предмет. 

 

Овпј прпгрес е ущте ппдпбрп видлив вп предлпжените Одредби за Еврппскипт Спцијален Фпнд (ЕСФ), щтп пвпј 

Фпнд гп шини Еврппски финансиски инструмент за придпнес кпн целта на намалуваое на сирпмащтијата преку 

издвпјуваое пд најмалку 20% пд Бучетпт за спцијалнп вклушуваое и намалуваое на сирпмащтијата. Ова 

истп така би се пбезбедилп сп сигурен минимален бучет пд најмалку 25% пд бучетпт на Кпхезивната 

пплитика.  Пвие „20-25%“ се нарекуваат „минимални удели“. Ппнатаму, вп склпп на тематската цел на 

„Прпмпција на спцијалнптп вклушуваое и бпрбата прптив сирпмащтијата“, активната вклушенпст е наведена 

какп инвестиципнен припритет. 

 

Скпрп сите пвие гпре сппмнати ппзитивни аспекти беа ппддржани пд Еврппскипт Парламент за време на 

гласаоетп на спстанпкпт на ЕМПЛ минатипт јули. 

 

... ппткппан пд страна на Спветпт 

Дпдека се расправеще за Предлпгпт на Кпмисијата, земјите шленки врщеа притиспк да дпбијат щтп е мпжнп 

ппгплема флексибилнпст за тпа какп да ги кпристат средствата на наципналнп нивп. На спстанпкпт на Спветпт 

за ппщти пращаоа, щтп се пдржа вп јуни, тие ги пдбија минималните удели за ЕСФ. Наппмената за 

минималнипт бучет за ЕСФ беще избрищана. Наппмената за 20% издвпјуваое за ЕСФ пстана, нп земјите шленки 

мпжат да ги кпристат средствата пд Еврппскипт регипнален фпнд за развпј (ЕРФР), наменети за спцијалнп 

вклушуваое и да ги прибрпјат кпн пвие 20%. Тпа истп така знаши дека земјите шленки мпжат да им дадат 

припритет на парите пд ЕРФР (т.е. пари пд други структурни фпндпви за гплеми инфраструктури какп щтп е 

трансппртпт, истражуваоетп и развпјпт, стамбенптп пращаое) за да ја испплнат целта за намалуваое на 

сирпмащтијата, наместп да ги искпристат за шпвешки ресурси/услуги преку ЕСФ. 

Ппкрај тпа, Спветпт гп пдби пбврзувашкипт карактер на партнерскипт принцип и ја избрища таа наппмена вп 

Еврппскипт кпдекс на пднесуваое вп партнерствптп. 

За жал, за време на Спветпт за ппщти пращаоа вп нпември земјите шленки ппвтпрнп ги пдбија минималните 

удели за ЕСФ. Сега Парламентпт ќе гласа за сите Одредби на пленарна седница, кпја ќе се пдржи дп првипт 

квартал на 2013 гпдина. Штп се пднесува дп бучетпт на ЕУ, щефпвите на државите не се успгласија за негп на 
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впнреднипт самит на Еврппскипт Спвет на 22-23 нпември. Пращаоетп е пдлпженп дп февруари 2013, нп дпста 

е верпјатнп дека структурните фпндпви на бучетпт ќе се намалат, щтп неизбежнп ќе има негативнп влијание на 

бучетпт на ЕСФ.  

Ппзиципнираое на ЕАПН какп клушен играш 

На нивп на ЕУ, ЕАПН ппшна да лпбира за прпектираое на нпв круг на Структурни фпндпви мнпгу пред 

Предлпгпт на Кпмисијата. Веќе вп 2009 гпдина, ЕАПН ја пренесе свпјата прва ппрака, темелена на спрпведенптп 

истражуваое, вп кпе се прпценува придпнеспт на Структурните фпндпви на спцијалната вклушенпст вп 

тпгащнипт прпграмски перипд пд 2007-2013 гпдина. Сеппфатен впвед вп тпа какп да се прпмпвира спцијалнптп 

вклушуваое и бпрбата прптив сирпмащтијата е направен вп пдгпвпрпт на ЕАПН на 5-пт Кпхезипнен Извещтај
2
 

при крајпт на јануари 2010. Какп пдгпвпр на пва, ЕАПН јаснп бараще механизам на пбврзувашкп издвпјуваое за 

ЕСФ за сирпмащтијата и спцијалнптп вклушуваое, щтп вп кпнешнпст беще интегриранп вп Предлпгпт на 

Кпмисијата. Клушните ппраки на ЕАПН беа ппвтпрени и на фпрмалните и нефпрмалните спстанпци 

прганизирани пд ДГ РЕГИО и ДГ ЕМПЛ. 

Пптпа, щтпм Предлпзите на Кпмисијата беа издадени, ЕАПН изгптви детален Одгпвпр, щтп ја припреми 

рабптата на ЕАПН за Парламент. Предлпзи на амандмани на нацртпт на Опщтите Одредби, какп и на ЕСФ и 

ЕРДФ, беа пратени дп сите известуваши и истражуваши, сп успещнп ппзиципнираое вп извещтајпт на ЕСФ. ЕАПН 

беще ппканет пд Кпмитетпт на ЕМПЛ да ги презентира свпите гледищта при измената на ставпви. 

На наципналнп нивп, ЕАПН истп така рабпти заеднп сп свпите наципнални мрежи за да им ппмпгне да се 

вклушат пд ппшетпк на нацртпт на партнерските дпгпвпри и пперативните прпграми. Издаден е прирашник вп 

пктпмври 2012 гпдина, за да им ппмпгне на спцијалните НВО-а вп прпверката дали целта на намалуваое на 

сирпмащтијата е правилнп птсликана вп Структурните фпндпви вп нивните земји (види ја следната статија). 

ЕАПН ппттикнува ствараое спјузнищтва 

За да биде ппефикасен и приметлив сп свпетп лпбираое, ЕАПН рабптеще вп изминативе 12 месеци на 

партнерства сп други клушни шинители пд пва ппле. 

Какп првп, мнпгу придпнесе на иницијативата на Спцијалната Платфпрма (правеще нацрт на предлпг 

амандмани, писма дп креатприте на пплитиката вп ЕУ, кампаои за бучетпт на ЕУ). 

Втпрп, кпалираще сп 42 Еврппски прганизации (синдикати, екпнпмски шинители и спцијални и екплпщки НВО-а) 

за да гп пдбрани принциппт на партнерствп, щтп е развпднет пд страна на Парламентпт и Спветпт. 
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 The contribution of Cohesion Policy to social inclusion - What role for social NGOs? EAPN mid-term assessment of the current programming period and perspective 

for post-2013 (EN/FR) 

Структурните фпндпви се финансиски средства ппставени да ја имплементираат регипналната 

пплитика на Еврппската Унија. Тие имаат за цел да ги намалат регипналните разлики вп  

пднпс на прихпдите, бпгатствптп и мпжнпстите. Ппсирпмащните регипни на Еврппа гп 

дпбиваат ппгплемипт дел на ппмпщта, нп сите регипни имаат правп  на финансираое преку 

разлишните фпндпви и прпграми на стратегијата.  Сегащната Регипнална Стратегија е 

ппставена за перипд пд 7 гпдини, пд 2007 дп 2013 гпдина.  

Структурните фпндпви ги спшинуваат Еврппскипт регипнален фпнд за развпј (ЕРФР) и 

Еврппскипт спцијален фпнд (ЕСФ). Заеднп сп Заеднишката аграрна пплитика (ЗАП), 

Структурните фпндпви гп спшинуваат најгплемипт дел на финансираоетп на ЕУ и главнината 

на трпщпци на ЕУ.  

http://www.eapn.eu/images/docs/policy%20paper_social%20inclusion%20survey_05%2010%2009final.pdf
http://www.eapn.eu/images/docs/policy%20paper_social%20inclusion%20survey_05%2010%2009final.pdf


 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

СППЧУВАОЕ СП ФАКТИТЕ: СИРПМАШТИЈАТА ППСТПИ ВП ЦЕЛА ЕВРППА 

1 пд 4 лица е вп ризик пд сирпмащтија или спцијална исклушенпст вп ЕУ 

Од пппулацијата на ЕУ пд птприлика 500 милипни луде: 

 84 милипни живеат ппд границата на сирпмащтија (луде кпи зарабптуваат ппмалку пд 60% пд 

наципналнипт прпсешен прихпд) 

 22 милипни луде живеат вп материјална неимащтина (луде кпи не мпжат да си дпзвплат 

дпбра, услуги или активнпсти щтп се сметаат за пснпвни нужнпсти вп нивната земја) 

 18 милипни живеат вп дпмаќинства без прихпди 

=     120 милипни луде вп ризик да дпживеат сирпмащтија или спцијална исклушенпст 

 

 

 

 

 

 

 

ЕУ прпцес:     Наципнален прпцес: 

Одредби на структурните фпндпви              Оперативни прпграми (ОП) и 

             Партнерски дпгпвпри (ПД) 

 
пкт 2011   Првптен предлпг на Кпмисијата 

      пкт – дек        Нефпрмални разгпвпри меду  

         2012             Кпмисијата и земјите шленки 

 

јан 2012 – фев                      Прегпвпри меду 

        2013                  Спветпт и Еврппскипт Парламент 

                                              (заеднишка пдлука) 

              

  

крај на 1-пт                       Кпнешнп усвпјуваое        крај на 1-пт   Усвпјуваое на прегпварашкипт мандар 

квартал 2013                                                                                          квартал                  (пфицијални разгпвпри) 

                       

     крај на                         Крај на разгпвприте –  

         2013                        Усвпјуваое на ОП и ПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ШТП МПЖЕ ЕУ ДА НАПРАВИ ВП ВРСКА СП ТПА? 

 Бучет на кпхезипната пплитика (БКП) 

 

Еврппскп финансискп средствп за намалуваое на         

нееднаквпстите вп границите на ЕУ 

   

               

Еврппски спцијален фпнд (ЕСФ) 

 

Дел пд БКП и главнп средствп за прпмпвираое на 

врабптуваоетп и екпнпмската и спцијалната кпхезија 

 

  

2010 Наципналните влади на ЕУ земјите се спгласија на една заеднишка цел на намалуваое на 

 сирпмащтијата: да се извлешат најмалку 20 милипни луде пд сирпмащтија дп 2020. 

 

2011 За да се ппддржи целта на намалуваое на сирпмащтијата, Кпмисијата предлпжи 

 прераспределба на 25% пд Бучетпт на кпхезипната пплитика вп Бучетпт на Еврппскипт  

 спцијален фпнд и да пбезбеди 20% пд пвпј фпнд за спцијалнп вклушуваое и намалуваое на 

 сирпмащтијата.  

 

2012 Земјите шленки не ппстигнаа никакпв дпгпвпр за бучетпт на ЕУ. 

 

2013 Предлпгпт на Кпмисијата треба да се ппддржи – тпа е минимумпт щтп мпже да се стпри 

 за да се ппшитува – и се надеваме и ппстигне – целта за намалуваое на сирпмащтијата. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

  

Прирашниктп на ЕАПН за Структурните фпндпви: 

Ппмпщ дп НВП-ата за да се слущнат и нивните гласпви 
Од Винсент Карпн, Стратещки директпр, ЕАПН 

 

Ппчетна тпчка: птвараое на вратите на наципналнп нивп 

Истпвременп сп дискусиите меду Спветпт и Еврппскипт Парламент за иднината на Одредбите за 

Структурните фпндпви, наципналните власти веќе заппшнаа пред летптп 2012 нефпрмални прпцеси 

на ппдгптпвка на нивните Партнерски дпгпвпри и Оперативни прпграми. За жал, и ппкрај принциппт 

на пбврзувашкп партнерствп предлпжен пд Еврппската Кпмисија на сите нивпа на прпцеспт на 

Структурните фпндпви, предлагајќи вклушуваое на сите релевантни партнери (знаши и на НВО-ата) пд 

самипт ппшетпк, т.е. пд фазата на нацрт, пваа фаза вп ппвеќетп земји шленки (а ппсебнп вп „нпвите“) 

пстанува прпцес щтп се пдвива „зад затвпрени врати“, сп малку мпжнпст засегнатите да мпжат да гп 

кажат свпетп мислеое. 

Клучни пресвртници 

Сп издаваоетп на ставпвите на Кпмисијата за секпја земја шленка, нефпрмалната дискусија меду 

Кпмисијата и земјите шленки „пфицијалнп“ заппшна. Овие дпкументи би требалп да ги впдат земјите 

шленки вп идните прпграмски структури и припритети. Тие истп така имаат за цел да ги пригптват 

мандатите за прегпвпри, кпи ќе ги зајакнат дискусиите за Оперативните Прпграми меду Кпмисијата и 

секпја пд земјите шленки. 

 Дп декември 2012: Крај на нефпрмалната дискусија меду Кпмисијата и земјите шленки на ЕУ; 

 Дп првипт квартал 2013: Усвпјуваое на прегпварашкипт мандат какп рабптен дпкумент за 

службениците; 

 Дп крајпт на 2013: Кпнешнп усвпјуваое на дпгпвпрпт пд страна на Еврппската Кпмисија. 

Затпа, важнп е за наципналните мрежи да заппшнат да се вклушуваат вп следнипт прпграмски перипд 

на Структурните фпндпви пред крајпт на нефпрмалните дискусии меду Кпмисијата и земјите шленки, 

акп треба да влијаат на нивните наципнални власти (вп релевантните министерства – финансии, 

врабптуваое и спцијала...), какп и на Еврппската Кпмисија (преку службениците назнашени за секпја 

земја) вп ппдгптпвката на Оперативните прпграми и Партнерските дпгпвпри. 

Да се слушне гласпт на НВО-ата уште пд ппчетпкпт на прпцеспт 

Ппдгптвен пд страна  на пперативна група пд 6 експерти, Прирашниктп на ЕАПН има за цел да ја 

ппддржи застапнишката рабпта на наципналните мрежи и спцијалните НВО-а; да им ппмпгне вп 

врщеое притиспк врз наципналните влади, сп цел пвие да им дадат првенствп на спцијалните цели 

на Еврппа 2020 и ппгптпвп на целта за намалуваое на сирпмащтијата, какп вп Партнерските 

дпгпвпри, така и вп Оперативните прпграми. 

Три намени на прирачникпт 

1.  Обезбедува ппдпбрп разбираое на главните карактеристики на идните Одредби на 

Структуралните фпндпви за прпграмскипт перипд 2014 – 2020 сп преглед на сегащната спстпјба на 



 

  

рабптите, ппшнувајќи пд анализата на закпнските предлпзи на Кпмисијата дп резиметп на 

највпешатливите тпшки на расправата меду Еврппскипт Парламент и Спветпт. 

2. Им ппмага на наципналните мрежи да се вклушат вп прпцесите на Структуралните фпндпви и 

најдпбрп да ја искпристат нпвата Стратегија Еврппа 2020 за целта намалуваое на сирпмащтијата. 

Ппради тпа пвпј прирашник дава, првп, кратпк преглед на рабптата на ЕАПН вп прпмпвираоетп на 

спцијалнптп вклушуваое и пбезбедуваоетп на кппмлетнп испплнуваое на целта намалуваое на 

сирпмащтијата сп ппмпщ на Кпхезивната пплитика. 

А најважнп пд сé, пвпј прирашник е ущте пд ппшетпк направен какп практишен дпкумент, еднпставен 

за упптреба и кпристеое, сп: 

 Кприсни спвети/сугестии за тпа кпј да се кпнтактира вп Кпмисијата (службениците) и вп 

наципналните министерства; сите клушни дпкументи на ЕУ сп српдните линкпви; 

пбјаснуваое на прпцеспт на прегпвпри меду Еврппската Кпмисија и земјите шленки; спвети 

за тпа какп да се изгради стратегија за застапуваое. Вп индекспт на ппими пбјаснет е, истп 

така, жаргпнпт на ЕУ ппврзан сп Структурните фпндпви. Ппнатаму, дпдаден е пбразец за да 

ја плесни рабптата на спцијалните НВО-а при креираоетп сппствени предлпзи за тпа какп да 

се ппстигне целта на намалуваое на сирпмащтијата вп нивната земја. Вп тпј ппглед, 

вклушени се и клушните ппраки на ЕАПН за 2013 и ппнатаму. 

 Дпбри практики пд 3 разлишни ЕУ земји сп успещни НВО-иницијативи за влијаеое врз 

прегпварашкипт прпцес за Структурните фпндпви. 

3. И на крајпт, им ппмага на наципналните мрежи и на нивните шленпви ущте пд ппшетпк 

релевантните јавни служби да ги перципираат какп клушни спгпвпрници за следнипт прпграмски 

перипд на Структурните фпндпви. 

Штп е следнп?  

Овoj прирашник беще раздаден и на нивп на ЕУ и на наципналнп нивп.3 ЕАПН Шпанија гп има 

прилагпденп пвпј прирашник на свпите наципнални и регипнални прилики, за да направи пд негп 

средствп за лпбираое кпн щпанските регипнални власти. Пет мнпгу активни рабптни групи биле 

ппставени вп 5 разлишни щпански регии. ЕАПН Италија веќе има испланиранп да прганизира пбуки за 

целата наципнална мрежа на темел на пвпј прирашник. 

Освен тпа, наципналните мрежи на ЕАПН сакаат да пбезбедат сппдветнп следеое на резултатите на 

наципналнп нивп, дпбиени на темел на пвпј прирашник, преку сппделуваое искуства за негпвата 

кприст и ефикаснпст, вп склпп на ЕАПН. 

 

 

 

                                                           
3
 Прирашникпт е веќе дпстапен на щпански, а наскпрп ќе биде и на други јазици (италијански, ппртугалски, унгарски и мпжнп и на други 

јазици. 



 

  

Интервју – Елизабет Мпран Шартије 

Член на Еврппскипт Парламент и известуваш за Еврппскипт 

спцијален фпнд 

Вп рамките на кампаоата „Парите на ЕУ за намалуваое на сирпмащтијата СЕГА!“, ппвикувајќи ги 

земјите шленки да гп ппддржат Предлпгпт на Еврппската Кпмисија, ЕАПН ја интервјуираще г-да 

Елизабет Мпран-Шартије, шлен на Еврппскипт Парламент задплжен за пращаоата на 

врабптуваоетп и спцијалата, какп и известуваш за Еврппскипт спцијален фпнд за 27-те земји 

шленки. Г-да Мпран-Шартије врщеще гплем притиспк врз земјите шленки да гп ппддржат Предлпгпт 

на Еврппската Кпмисија, бидејќи тие ќе гп имаат ппследнипт збпр вп таа рабпта. 

ЕАПН: Кпја е Ващата улпга какп известуваш на Еврппскипт Парламент за Еврппскипт спцијален фпнд? 

Тпа знаши дека јас ппвтпрнп ја прегледувам закпнската регулатива
4
 вп врска сп функципнираоетп на 

Еврппскипт спцијален фпнд за прпграмскипт перипд 2014-2020 – пращаоетп е пд клушнп знашеое! 

Мпменталнп рабптиме за еврппските градани дп 2020 гпдина. 

Вп мпментпв, 84 билипни евра се предвидени за 27-те земји шленки, а бидејќи нащата цел е да ја пдржиме 

спцијалната кпхезија, ќе ни требаат 20% пд тпј бучет врзани за бпрбата прптив сирпмащтијата. 

Затпа щтп Спцијалнипт фпнд е фпнд на вклушуваое вп рабптнипт прпцес, т.е. спцијална вклушенпст пп 

пат  на вклушенпст вп рабптнипт прпцес. 

И ппвеќе пд таа ппмпщ за врабптуваое, сé ущте ппстпјат луде кпи живеат вп екстремна сирпмащтија и 

им треба некпј да им пружи рака. 

Затпа ние сакаме и ќе се бприме за пвие 20%, да бидат врзани за бпрбата прптив сирпмащтијата.  

 

ЕАПН: Кпи се щансите Предлпгпт на Еврппската Кпмисија да биде пдпбрен? 

Имав дпста ппвплна пценка пд Кпмитетпт за врабптуваое и спцијални пращаоа на Еврппскипт 

Парламент за извещтајпт кпј гп правам. Нещтата ќе бидат блпкирани и ќе биде тещкп да се прпбуткаат 

на нивп на Еврппскипт Спвет, бидејќи владите на земјите шленки не сакаат дел пд Еврппскипт спцијален 

фпнд, а тпа се мнпгу пари, да биде врзан за една специфишна спцијална цел. 

Зпщтп земјите шленки не сакаат да гп ппддржат Предлпгпт? 

Бидејќи гп гледаат какп ппвреда на нивнптп правп на избпр за щтп да ги кпристат средствата на 

Еврппскипт спцијален фпнд. А ние, какп парламентарци кпи ги претставуваат еврппските градани, ние ги 

сакаме пвие средства врзани. Јас ќе гп впдам прегпварашкипт тим на Еврппскипт Парламент вп Спветпт. 

Вп тпј тим се самп жени (пд сите пплитишки партии), кпи перфектнп ја ппзнаваат материјата, бидејќи на 

                                                           
4
 Интервјутп сп г-да Е. Мпран-Шартије е направен на 4.09.2012. Од тпгащ, Извещтајпт е финализиран и ЕП треба да гласа за негп на 

пленарна седница. Какп известуваш за пращаоетп, г-да Мпран-Шартије навистина има впдешка улпга вп управуваоетп на прегпвприте на 
Парламентпт вп пваа прпцедура (т.е. дпгпвпр мпра да се ппстигне ппмеду Еврппскипт Парламент и Еврппскипт Спвет). 



 

  

неа рабптиме веќе гпдина и ппл, скпрп две гпдини и Ве уверувам дека никпј не сака да пппущти. Пвие 

прегпвпри сп Спветпт ќе бидат тещки, нп ние ќе пстанеме на цврсти ппзиции. 

 

Штп е тпа известуваш? 

Известувашпт мпже да се смета за „службеник за врски“ на Парламентарнипт кпмитет, и има некплку клушни 

функции. 

 

а) Известувашпт „известува“ за заклушпците на Еврппскипт парламентарен кпмитет на пленарна седница. Вп 

тпа свпјствп, мислеоетп на известувашпт има гплемп знашеое. Акп сакате да влијаете на некпј предлпг, 

важнп е да сте сигурни дека известувашпт е свесен за Ващите интереси. 

 

б) Друга функција на известувашпт е да прати щтп се слушува сп предлпгпт дпдека минува низ закпнпдавнипт 

прпцес и да е сигурен дека другите институции гп прават пна щтп е пптребнп вп врска сп предлпгпт. Еден 

пбишен пример, акп Парламентпт гп видел предлпгпт и гласал за негп, а Спветпт знашајнп гп прпмени текстпт, 

тпгащ пвпј треба да се врати вп Парламентпт на прпверка и акп е пптребнп, на ппвтпрнп гласаое. 

 

Известувашпт затпа има мнпгу важна улпга и акп сте заинтересирани да влијаете на некпј предлпг, важнп е 

да знаете не самп кпи се ЧЕП (шленпви на Еврппскипт Парламент) вп кпмитетпт кпи се занимаваат сп 

предлпгпт, туку и кпј е известувашпт. 

Честп известувашпт е и претседател на кпмитетпт. 

 

 

Вп два збпра за нпвипт Фпнд за еврппска ппмпщ на најзагрпзените 

Од Винсент Карпн, Стратещки директпр, ЕАПН 

На 24 пктпмври 2012 гпдина Еврппската Кпмисија гп пбјави свпјпт закпнски предлпг за Фпндпт за 

еврппска ппмпщ на најзагрпзените.5  Пвпј фпнд е наследник на Прпграмата за дистрибуција на 

храна на ЕУ, ппзнат какп “Food Aid Programme” („Прпграма за ппмпщ вп храна“). Вп 2010, преку 18 

милипни луде имаа директна кприст пд пваа прпграма. 

Истприски вклушена вп бучетпт на Заеднишката аграрна пплитика (ЗАП), Прпграмата за ппмпщ вп 

храна функципнираще на темел на вищпкпт на ЗАП. Сепак, набавките на пазарпт ппстепенп се 

ппкашуваа какп щтп и нивптп на пвие вищпци се намалуваще. Ппради тпа, а и затпа щтп ЕУ немаще 

надлежнпст вп таа смисла, 6 земји шленки ја нападнаа закпнската пснпва на Прпграмата за ппмпщ вп 

храна на Судпт за еврппска правда вп 2011 гпдина. Се ппстигна пплитишки дпгпвпр вп декември 2011 

и Прпграмата мпжеще да прпдплжи вп 2012-2013 гпдина. Така, сé ппвеќе имаще пптреба за нпв 

прпграмски перипд за фпндпвите на ЕУ (2014-2020). 

Главни карактеристики на Предлпгпт на Еврппската Кпмисија за Фпндпт за најзагрпзените 

Пратејќи гп прпцеспт на кпнсултации ппмеду разлишни шинители, вклушувајќи ги НВО-ата и нарпдните 

кујни, Еврппската Кпмисија му гп пбјави свпјпт предлпг на Фпндпт за еврппска ппмпщ на 

                                                           
5
 Види на веб-страната на Еврппската Кпмисија:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes


 

  

најзагрпзените вп пктпмври 2012. За да ја прпнајде најадекватната закпнска пснпва, Кпмисијата 

предлпжи пвпј нпв Фпнд да гп направи специфишен инструмент вп рамки на Кпхезипната пплитика, и 

сп тпа да ги надппплни ппстпешките финансиски инструменти щтп се пднесуваат на спцијалната 

кпхезија (вклушувајќи гп и Еврппскипт спцијален фпнд), какп и да гп рещи гпресппмнатипт прпблем 

сп закпнската пснпва. Имајќи пплза пд нпвата закпнска пснпва на Кпхезипната пплитика, Фпндпт ќе 

ппкрие ппщирпк ппсег на интервенции, а и земјите шленки би имале ппгплема флексибилнпст за 

нашинпт на кпј ќе гп кпристат.  

Овпј Фпнд, вели Предлпгпт на Кпмисијата, треба истп така да придпнесе кпн целта за намалуваое на 

сирпмащтијата, бпрејќи се прптив најтещките аспекти на сирпмащтијата. 

Главната цел на пвпј Фпнд би била да пбезбеди, преку придружни мерки, ппддрщка за 

најзагрпзените луде, кпи се премнпгу исклушени за да мпжат да ги кпристат активните мерки на 

Еврппскипт спцијален фпнд. Земјите шленки би мпжеле да изберат ппмеду задржуваое на 

кпмппнентата дистрибуција на ппмпщ вп храна, пд претхпдната Прпграма за ппмпщ вп храна, или да 

се сппшат сп прпблемпт на некплкуте аспекти на најтещка загрпзенпст: бездпмнищтвптп или тещката 

неимащтина на децата. 

Земјите шленки, истп така, би мпжеле да преземат придружни мерки, надппплнувајќи ги сп 

материјална  ппддрщка, за да придпнесат кпн спцијалната интеграција на најзагрпзените лица. 

Земјите шленки би ги избрале партнерските прганизации за спрпведуваое на пваа нпва прпграма.6 

Штп се пднесува дп партнерскипт принцип, пвпј треба да се примени и на наципналнп и на нивп на 

ЕУ. На наципналнп нивп, релевантните партнери (вклушувајќи ги и НВО-ата) би требале да бидат 

вклушени вп припремата на Оперативните прпграми. На нивп на ЕУ, треба да се пригптви ЕУ 

платфпрма за да ја плесни измената на искуства, градеоетп на капацитети и умрежуваоетп, какп и 

щиреоетп на важните резултати на пплетп на нефинансиската ппмпщ за најзагрпзените. 

 

Пгранишенипт бучет вп ппаснпст 

Предлпженипт бучет за перипдпт пд 7 гпдини (2014-2020) е 2,5 билипни евра. Овпј изнпс е мнпгу 

пгранишен, ущте ппвеќе кпга ќе се сппреди сп растешкипт брпј на луде кпи не мпжат да си ги 

задпвплат пснпвните пптреби, какп резултат на екпнпмската криза и на мерките на щтедеое. Ущте 

еден птежнувашки фактпр е щтп сите 28 земји шленки7 ќе мпра да ги кпристат пвие средства – или 

парите ќе бидат изгубени. Самп 20 земји шленки имаат кприст пд сегащната Прпграма на ппмпщ вп 

храна, сп гпдищен изнпс на пари ппгплем пд пнпј предвиден сп нпвипт Фпнд. 

Ущте ппвеќе, сé ущте не е јаснп пд каде ќе се пдземат парите вп склпп на Структурните фпндпви и 

ппсебнп, вп Еврппскипт спцијален Фпнд. 

                                                           
6
 Ќе има една ппеднпставена Оперативна Прпграма пп земја. Предлпгпт на Кпмисијата е да се бара пд земјите шленки 15% суфинансираое 

(сп мпжнпст за намалуваое на пваа стапка за земјите сппшени сп пптещкптии сп бучетпт). Кпмисијата ќе пбезбеди 11% предфинансираое 
за да ги ппкрие трпщпците на првата зимска кампаоа ппшнувајќи пд 2014 гпдина. 
7
 Вклушувајќи ја и Хрватска, кпја ќе ѝ се придружи на ЕУ вп 2013 гпдина. 



 

  

Расправата за пвпј нпв Фпнд се пдигрува вп ппщирпката глпбална рамка на текпвните прегпвпри на 

Ппвеќегпдищната финансиска рамка (ПФР) (2014-2020). Кипарскптп претседателствп на 29 пктпмври 

пбјави изменет Предлпг за прегпварашката кутија8 (т.е. сите разлишни елементи ппврзани сп бучетпт 

на ЕУ щтп се дискутираат), кпј гп вклушува резпт пд 20% вп бучетпт (т.е. 2 билипна евра).  

Еврппскипт Спвет не ппстигна дпгпвпр за време на впнреднипт самит за бучетпт на ЕУ, щтп се пдржа 

на 22-23 нпември 2012 гпдина. Пращаоетп за преживуваоетп и изнпспт на пвпј Фпнд сé ущте, знаши, 

виси вп впздух, дпдека Спветпт не дпнесе кпнешна пдлука за тпа, се надеваме на иднипт впнреден 

самит на ЕУ вп февруари 2013 гпдина. Тек тпгащ ќе мпже да заппшне дискусијата за Фпндпт ппмеду 

Спветпт и Еврппскипт Парламент, а кпнешнптп усвпјуваое тпгащ би се пшекувалп кпн средината на 

2013 гпдина. Ова пдлпжуваое му дава, сепак, на ЕАПН мпжнпст да ја ппдпбри спдржината на 

Предлпгпт на Кпмисијата, ппсебнп вп пднпс на Еврппскипт Парламент, кпј изгледа е склпн да гп 

ппддржи. 

Инвплвиранпста на ЕАПН  

ЕАПН заеднп сп некпи пд нејзините Еврппски прганизации (Eurodiaconia, FEANTSA, Caritas Europa, 

FEBA) силнп лпбираще да се задржи Прпграмата на ппмпщ вп храна и ппсле 2013 гпдина, и пред 

пбјавата на Предлпгпт на Кпмисијата – сп пбраќаое дп земјите шленки и вклушувајќи се вп 

кпнсултациите сп шинителите прганизирани пд Кпмисијата – какп и ппсле тпа, на спстанпкпт на 

владата на Ван Рпмпуј, вп ппглед на впнреднипт самит вп нпември за бучетпт на ЕУ. Вп некплку 

наврати нагласивме дека е пд гплемп знашеое пвпј  Фпнд да мпже да пдгпвпри на пптребите на сé 

ппгплем брпј на луде и пва пращаое да се ппстави вп ппщирпка глпбална рамка на интегрирана 

стратегија на бпрба прптив сирпмащтијата вп ЕУ, распределувајќи дпвплен изнпс на средства кпн 

Структурните фпндпви и ппсебнп кпн Еврппскипт спцијален фпнд. 

 

Ппврзуваое на ппмпщта вп храна сп пристаппт дп дпбра квалитетна храна за сите 

Од Дпминик Патурел, ЕАПН Франција, истражуваш вп наципналнипт институт за 

агрпнпмски истражуваоа (ИНРА), Франција 

„Прпмислуваоетп на агендата за ппмпщ вп храна вп смисла на дпбра квалитетна храна за сите е 

знашајнп за пбликуваоетп на идните пращаоа за храната.“ 

Сегащната дебата за нпвипт нашин на финансираое за Еврппската прпграма на ппмпщ вп храна за 

најзагрпзените лица (ПЕАД) ја направи ппмпщта вп храна тема пд највиспк прпфил за влијаеое на 

сегащната спцијална, пплитишка и екпнпмска криза. Гплемипт раст на несигурнпста и сирпмащтијата 

пстави гплем брпј луде да се снапдаат сами за да имаат дпвплнп за јадеое. Да се знае пд каде ќе 

дпјде следнипт пбрпк е сé ппвеќе прпблем за најранливите: ппмпщта вп храна така станува пдгпвпр 
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на пваа врста на исклушенпст. Даваоата се впглавнп пд дпбрптвпрни прганизации. И пристпјна 

квалитетна храна има вп Франција вп изпбилие и никпј тука не умира пд глад вп мпментпв. Па сепак, 

ппстпјат некпи 3,2 милипни луде щтп не мпжат да дпбијат дпвплнп квалитетна храна за јадеое. Знаши 

дека сепак денес ппстпи пращаое на неизвеснпст врзанп за храната.  

Еврппскипт, а сп тпа и наципналните системи мпраа да впведат следеое на храната и дпказни 

бараоа, щтп негативнп се пдрази на кприсниците: некпи пд пние на кпи најмнпгу им треба, не мпжат 

да ги задпвплат пвие бараоа и пваа ппмпщ веќе не им е дпстапна. 

Истпвременп, некпј лпкален прпизвпд се бпри да најде купуваши и некпи прихпди на фармерите се 

вп нестабилна пплпжба. Експерименталните щеми на ппврзуваое на ппмпщта вп храна сп 

директните прпдажби на прпизвпди треба да се ппддржат какп нашин да се ппнудат ппинакви фпрми 

на пристап дп храна. Експериментпт Restos du Coeur de l’Hérault (Hérault услугите на дистрибуција на 

тппли пбрпци) темелен на уникатнптп партнерствп при пазарпт за пвпщје и зеленшук вп Мпнтпелје е 

прав пример за тпа. Давајќи им на кприсниците на ппмпщ вп храна мпжнпст да кпнзумираат лпкални 

прпдукти ппмага и да се стави свежа храна вп нивната исхрана и ги ппддржува лпкалните 

прпдавници на фармерите вп тпј регипн. Истп така ппмага да гп ппврземе ппвтпрнп пна щтп гп 

јадеме сп тпа какп е нещтп прпизведенп. 

Мпжат пд пва да се наушат лекции, не самп за ппмпщта вп храна, туку и ппщирпкп, за сектпрпт на 

ппнуда на храна. Ущте ппблиску, ни кажува за гплемата разнпликпст на ланци за дпбавка на ппмпщ 

вп храна, најразлишните фпрми на прганизации за директна прпдажба, вкрстуваоетп на разлишни 

врсти дистрибуциски канали, кпи прават системи на храна, вклушувајќи мещаое на директната 

прпдажба и традиципналнипт дистрибуциски канал. Затпа прпмислуваоетп на агендата за ппмпщ вп 

храна вп смисла на пристап дп квалитетна храна за сите е пд виталнп знашеое за пбликуваоетп на 

идните пращаоа за храната. 

 

Структурни фпндпви: низ призмата на Каритас Еврппа 

Од Артур Бенедиктпвиц, Директпр за пплитики и застапнищтвп, Каритас Еврппа 

Вп сите ЕУ земји, прганизациите на Каритас се на првите црти вп ппмагаоетп на пние щтп најмнпгу 

патат пд сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. Нащите активнпсти не самп щтп се врзани сп 

даваое мпментална ппмпщ вп пблека или храна на пние кпищтп живеат вп сирпмащтија пд 

најекстремната фпрма, туку истп така им ппмагаат на лудетп да ја надминат сирпмащтијата и 

спцијалната исклушенпст. Имајќи јака база и ппзнавајќи ги наципналните прилики, Каритас разви 

знаеое и струшнпст вп ппмагаое на пние, кпи се преппзнаени какп најранливи групи. Вп ппследниве 

гпдини, пваа струшнпст беще ефикаснп применета преку специфишни прпекти финансирани пд 

Еврппскипт спцијален фпнд (ЕСФ). На мнпгу пплиоа на кпи интервенираще ЕСФ – какп ппддрщка на 

врабптуваоетп вп претпријатијата на спцијалната екпнпмија или ппмагаое на младите вп ризик пд 



 

  

спцијална исклушенпст – Каритас ппкажа дека метпдите применувани пд страна на непрпфитните 

прганизации мпжат да дпведат дп ппзитивни дплгпрпшни резултати. 

Ппвик за минимални удели за Еврппскипт спцијален фпнд и за ппсебен буџет за Еврппската 

ппмпш на најзагрпзените  

Каритас Еврппа (КЕ), затпа, ги сппдели свпите видуваоа и идеи вп врска сп Структурнипт фпнд на ЕУ 

2014-2020 сп пние кпи би мпжеле да имаат влијание на финалнптп пбликуваое на Фпндпвите. 

Главната ппрака на нащетп застапнищтвп е дека ЕУ Фпндпвите мпра да ги ппддржат целите на 

Еврппа 2020, ппсебнп пние изразени низ целите за намалуваое на сирпмащтијата и растпт на 

врабптенпста. Ппради тпа, а и ппради негативнитп влијание на мерките за щтедеое на најранливите, 

Каритас Еврппа ппсебнп ппвика на пбезбедуваое минимум прераспределба пд 25% на кпхезивнипт 

фпнд кпн ЕСФ и за врзуваое на 20% пд ЕСФ за спцијалнп вклушуваое и бпрба прптив сирпмащтијата. 

И згпра на тпа, КЕ силнп ппддржува ущте еден предлпг на Кпмисијата, пнпј за дефинираое на 

Фпндпт на еврппска ппмпщ за најзагрпзените вп висина пд 2,5 билипни евра какп ппсебен фпнд вп 

рамките на Бучетпт на кпхезипната пплитика. КЕ истп така ппвика на ущте некплку измени вп 

закпнпдавствптп на ЕУ фпндпвите, щтп би мпжеле да ја ппдпбрат спцијалната екпнпмија (истп така 

сп ппмпщ пд ЕРДФ) или капацитетите на спцијалните НВО-а. 

Акција! 

Имајќи ја предвид специфишнпста на термините и кпмплекснпста на прпцедурата за усвпјуваое на 

закпнпдавствптп на ЕУ Фпндпвите и бучетпт ппсле 2013 гпдина, прпбавме да пдбереме разлишни 

шинители вп прпцеспт, вп разлишни временски термини. Меду креатприте на пплитики кпи дпбија 

ппзиции вп Каритас беа ЧЕП (шленпви на Еврппскипт Парламент), впглавнп шленпви на кпмитетите на 

ЕМПЛ и РЕГИ, Еврппската Кпмисија и Спветпт. КЕ истп ја искпристи мпжнпста да ја претстави свпјата 

ппрака за иднината на Кпхезипната пплитика на ЕУ преку свпјпт Извещтај  за  Стратегијата Еврппа 

2020. Освен шленпвите на Кпмисијата Андпр (кпј беще на спстанпк сп Претседателпт на КЕ и 

Генералнипт Секретар), Рен и Василу, ппсебнипт Директпр Генерал на Кпмисијата и негпвипт 

Генерален Секретар беа меду слущателите. Имајќи предвид дека вп 2013 гпдина Оперативните 

прпграми на 2014-2020 треба да бидат усвпени, мислиме дека треба да имаме влијание на нивната 

спдржина, ппсебнп низ Еврппскипт Семестар. Организациите на Каритас истп така беа пхрабрени да 

лпбираат директнп кај свпите влади. Тие беа ппканети да кпнтактираат други наципнални мрежи, 

пднпснп вп рамките на кампаоата на ЕАПН „Парите на ЕУ за намалуваое на сирпмащтијата сега!“ и 

да спберат пптписи за петицијата предадена за време на Кипарскптп претседателствп.  

На нивп на Брисел, КЕ – независнп пд ппддрщката на кампаоата на ЕАПН и акциите на Спцијалната 

платфпрма – истп така беще дел пд кпалицијата спставена пд ЕАПН, Еврпдакпнија, Црвенипт крст и 

ЕФНК (Еврппска федерација на нарпдни кујни), ппддржувајќи гп прпдплжуваоетп на Прпграмата за 

храна на најзагрпзените (петицијата испратена дп Претседателпт на Спветпт Ван Рпмпуј). 

 

  

 

 



 

  

Лпбираоетп на ЕАПН Шпанија за Структурните фпндпви  

Од Сали Гунти, ЕАПН Шпанија 

Вп 2004 гпдина, ЕАПН Шпанија пдлуши да гп прпщири свпетп пплитишкп застапнищтвп и на 

Структурните фпндпви. Ппстпјат некплку пришини за тпа. Една беще цврстата убеденпст вп 

пптенцијалпт на Структурните Фпндпви – ппсебнп Еврппскипт спцијален фпнд – за ппмагаое вп 

развпјпт на активнпсти за вклушуваое на најзагрпзените лица вп ппщтествптп и рабпта на 

ппттикнуваое инпвации, прпмпвираое еднаквпст на пплпвите, ппмагајќи вп медунаципналните 

пднпси итн. 

Малите и средните НВО-а вп Шпанија ја дпкажаа свпјата сппспбнпст да ракпвпдат сп пвие фпндпви, 

преку иницијативи вп заедниците, кпи беа вп ппаснпст да исшезнат. Четири щпански НВО-а пд 

мрежата, пд 2000 гпдина наваму ја дпкажаа свпјата сппспбнпст и ефикаснпст вп имплементација на 

Оперативната прпграма „Бпрба прптив дискриминација“ (ОП). 

Акп се занемари пвпј специфишен прпграм, малите и средните НВО-а, за разлика пд другите 

спцијални актери, немаа пристап дп Структурните фпндпви, щтп ја сппре кпхезипната пплитика вп 

испплнуваое на нејзината улпга какп пвпзмпжуваш за приближуваое на регипни и градани. 

Финансискипт аспект на Фпндпвите не беще припритет за ЕАПН Шпанија вп тпј мпмент: првипт беще 

да се задржи кпхерентната стратещка ппзиција – средствата ќе следат. Првата цел на мрежата беще 

да рабпти кпн развпјпт на Оперативните Прпграми, така да НВО-ата дпбијат мпжнпст да гп кажат 

свпетп мислеое при планираоетп и впведат мерки за да се сппшат сп пптребите на најранливите 

групи. Истп така, ЕАПН Шпанија сакаще ОП прпектите да се впдат на ппвеќегпдищна пснпва – 

најмалку три гпдини – и НВО-ата да бидат вклушени вп кпмисиите за мпнитпринг.  

За да дпјде дп тпа, мрежата имаще пптреба пд технишки капацитет за да им пренесе јасна и разумна 

агенда на властите. Ова знашеще ЕАПН Шпанија да се ангажира за некплку нещта: 

1. Мрежата се вклуши вп Рабптната група на ЕАПН Еврппа, а пптпа и вп нејзината Оперативна група, 

ппмагајќи вп измената на искуства и ппставуваоетп Група за ппддрщка. 

2. Ппстави ппстпјана Рабптна група за Структурните фпндпви, кпја пд 2002 ги разви следните 

активнпсти, пбликувани пд регипналната ппставенпст и управуваоетп на Структурните фпндпви вп 

Шпанија. 

На наципналнп нивп: 

 Лпбираое на Единицата за меначмент, кпја е директнп ппврзана сп Еврппската Кпмисија и гп 

управува бучетпт на Еврппскипт спцијален фпнд вп Шпанија и пнпј на три мултирегипнални 

ОП. Мрежата има ппстпјан дијалпг сп негп пд 2005 гпдина и истп така прегпвара сп 

Министерпт за екпнпмија, кпј е пдгпвпрен за Еврппскипт Фпнд за регипнален развпј (ЕФРР). 



 

  

 Мрежата истп така ги преведе прирашниците и дпкументите на ЕАПН Еврппа и на Рабптната 

група за Структурните фпндпви. 

 Таа истп така впведе и надвпрещна експертиза, пспбенп на ппшетпкпт. 

 Мпраще да ја ппдпбри свеста и на свпјпт изврщен кпмитет за важнпста на пращаоетп. 

 Беще мнпгу активна вп еврппската кампаоа на ЕАПН „Парите на ЕУ за намалуваое на 

сирпмащтијата СЕГА!“. 

На регипналнп нивп: 

 Пренесуваое на пплитишките застапнишки активнпсти на регипналнп нивп, бидејќи секпј 

регипн управува сп свпј ОП и тука се впдат специфишни активнпсти, врзани за заедницата. 

 Од 2005 ЕАПН Шпанија има прганизиранп семинари и пбуки за Структурните фпндпви вп 

секпј регипн: ги прегледува карактеристиките на кпхезипната пплитика; анализира нпви 

аспекти на регулација; разменува искуства  и дпбри практики вп другите регипни; и ги кани 

регипналните власти за Фпндпвите да земат ушествп вп семинарите. 

 Ппсле семинарите и пбуките, рабптните групи за структурните фпндпви се ппставени вп 

регипни какп пптппра вп директнптп лпбираое на регипналнп нивп и истп така имаат улпга 

на ппддржуваши вп рабптните групи на наципналнп нивп. 

 Секпја регипнална мрежа на ЕАПН Шпанија развива предлпзи специфишни за свпјпт регипн 

(спцијална и екпнпмска ситуација, брпј на неврабптени, щкплски неуспеси итн.), кпи ги 

пдразуваат предлпзите за регулација на Структурните фпндпви и Еврппскипт кпд за 

пднесуваое вп партнерствптп. 

ЕАПН Шпанија ужива наципналнп признание за свпјата рабпта какп шлен и на мпнитпринг кпмисијата 

на ОП „Бпрба прптив дискриминацијата“ и на мрежата „Спцијална вклушенпст“, впглавнп управувана 

пд страна на Единицата за меначмент, Министерствптп за труд и Одделпт за спцијални услуги, какп и 

дел на разлишни регипнални мпнитпринг кпмисии. 

Штп се пднесува дп инситуципналнипт дијалпг, пплитишарите присуствуваа на гплем брпј нащи 

регипнални семинари (Андалузија, Галиција, Екстрамадура, Кастилја ла Манша итн.) дпдека мрежите 

вп некпи регипни разгпвараат сп свпите власти за прпграмите 2014-2020. 

ЕАПН Шпанија се надева дека за перипдпт 2014-2020 Фпндпвите ќе бидат пппристапни за НВО-ата, за 

да мпжат да пдгпвпрат на специфишните пптреби на лудетп на најдпбар мпжен нашин, ппсебнп вп 

смисла на спцијалната вклушенпст, пристаппт дп пбука и врабптуваоетп. 

 

Eurochild: децата да бидат видливи вп бучетпт на ЕУ  

Од Река Тунјпги, Парламентарен службеник, Eurochild 

Какп щтп ЕУ напредува кпн усвпјуваое на нпв дплгпрпшен бучет, детските права и ппнатаму се вп 

секпјдневна ппаснпст ппради недпстатпк на пристап за примерена защтита, здравствп, стан, 

пбразпвание, храна или ппддрщка пд семејствптп. Денес вп ЕУ ппвеќе пд еднп на шетири деца 

живеат вп ризик пд сирпмащтија и спцијална исклушенпст. Сепак, невпзмпжнп е да се каже кплку 

пд бучетпт на ЕУ се инвестира за децата. 



 

  

 Вп тек на изминативе гпдини, Eurochild рабптеще на прпмена на таа перцепција вп рамки на 

Ппвеќегпдищнипт финансиски пквир (ПФО) 2014-2020. Веруваме дека преку мудрп инвестираое вп 

децата, ппстпешките пплитишки прппусти и влијаниетп на екпнпмската криза мпжат да бидат 

ублажени. Eurochild не самп щтп има намера да ги истакне припритетите на спцијална вклушенпст, 

туку и да направи правата на децата да се сппмнуваат низ сите акти. 

Не самп финансиски минумум, туку и пплитишка ппределба пд сите земји шленки 

Eurochild ѝ се придружи на кампаоата на ЕАПН за задржуваое на 20% за спцијална вклушенпст вп 

рамките на ЕСФ, сметајќи гп пвпј репер не самп какп финансиски минимум щтп треба да се ппшитува, 

туку и какп пплитишка ппределба на сите земји шленки, кпн кпја тие треба да се пбврзат да ја 

испплнат. Сп дејствуваое врз нацртпт на пдредбите на Структурните фпндпви (Опщти пдредби, ЕСФ 

и Еврппскипт фпнд за регипнален развпј) истп така беще зајакнатп и признаваоетп на нивнипт 

пптенцијал за развпј на грижа за семјствата и заедниците и спрешуваоетп децата да се префрлат вп 

алтернативнипт систем на нега. 

Чекпри кпн прпмпција на правата на децата и нивната благпспстпјба 

Нащите амандмани и редпвни кпнтакти сп Еврппскипт Парламент не беа залудни. Eurochild беще 

задпвплен кпга Еврппскипт Парламент ја даде свпјата ппддрщка за ппјака пснпва вп свпјпт извещтај 

за инвестираое вп децата. Ппсебнп је ппздравуваме залпжбата на ЕП за ЕСФ да вклушува 

инвестициски припритет за прпмпција на правата на децата и нивната благпспстпјба, и сп тпа да 

ги защтити децата и да се бпри прптив сирпмащтијата на децата. Извещтајпт на ЕП за 

Еврппскипт фпнд за регипнален развпј беще ппдпбрен, за да ппддржи транзиција пд 

институципналнп базираните услуги кпн услугите базирани на заедниците и семејствата. 

Ппд ппглавјетп 3 (Безбеднпст и Државјанствп) Eurochild се залагаще за имплементација на 

Лисабпнскипт дпгпвпр и за ппјака фпрмулација вп пдредбите, кпга се рабпти за прпмпција на 

защтитата на правата на дететп вп прпграмите за ппддрщка на пснпвните права и државјанствп, какп 

и правда вп ЕУ. 

Нащите застапнишки средства вклушуваа спстанпци вп Еврппскипт Парламент, прппратени сп 

редпвни кпнтакти за изгптвуваое на амандмани и преппраки за гласаое. Членпвите на Eurochild беа 

мпбилизирани ппвеќе пати да им се пбратат на наципналните влади. Сфаќајќи ја преднпста на 

здружуваое на силите, Eurochild беще активен вп кппперација на Ппвеќегпдищната финансиска 

рамка сп шленпвите на Акциската група за детски права; Еврппската експертска група за транзиција 

пд институципнална грижа кпн грижа базирана врз заедниците; Спцијална платфпрма и се разбира, 

ЕАПН. 

Инвестираоетп вп децата денес ствара вклушувашкп ппщтествп за утре 

Eurochild ппстпјанп ппвикува на тпа децата да бидат присутни вп бучетпт на ЕУ. Ова бара теренски и 

застапнишки наппри и ппмпщ пд нащите шленпви. Ние сме цврсти знаејќи дека ппщирпкптп 

ппщтествп и НВО-ата за детски права ја имаат истата визија дека инвестираоетп вп децата денес 

ствара вклушувашкп ппщтествп за утре. 



 

  

 

Парите на ЕУ за намалуваое на сирпмаштијата СЕГА! 

Ппвик дп земјите шленки да ги ппшитуваат свпите пбврски за намалуваое на сирпмащтијата 

Од Нели Епинат, Директпр за кпмуникации, ЕАПН 

Кппрдинирана пд ЕАПН и други 19 спцијални НВП-а, кампаоата Парите на ЕУ за намалуваое на 

сирпмаштијата СЕГА! ги ппвикува земјите шленки да ги ппшитуваат свпите пбврски за 

намалуваое на сирпмащтијата и да пбезбедат пптребните средства на ЕУ да се прераспределени 

за ефикасна и делптвпрна бпрба прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. Зпщтп? 

Вп пктпмври 2011 гпдина Еврппската Кпмисија гп пбјави свпјпт Предлпг за иднипт круг на 

Кпхезипната пплитика (2014-2020) ппвикувајќи на 2 минимални удела: минималнипт удел пд 25% пд 

Бучетпт на кпхезипната пплитика кпн ЕСФ и најмалку 20% пд пвие ЕСФ средства врзани за 

спцијалната вклушенпст и бпрбата прптив сирпмащтијата.  

Ова беще нащирпкп ппздравенп пд спцијалните НВО-а какп кпнкретен предлпг щтп ѝ дава 

кредибилитет на целта за намалуваое на сирпмащтијата, дпгпвпрена пд впдашите на ЕУ какп 

интегрален дел на Стратегијата Еврппа 2020, нп ппгплемипт дел пд земјите шленки ппкажаа 

незаинтересиранпст кпн Предлпгпт, и ппкрај нивните залпжби, ппкрај ситуацијата на 

прпдлабпшувашка криза и ппгубните ппследици на мерките на щтедеое и растешкипт јаз на 

нееднаквпста вп ппщтествата. 

ЕАПН и 19 други спцијални НВО-а реагираа и ја ппшнаа свпјата кампаоа „Парите на ЕУ за намалуваое 

на сирпмащтијата СЕГА!“, ппвикувајќи на: 

 Прераспределба на најмалку 25% на Бучетпт на кпхезипната пплитика кпн Еврппскипт 

спцијален фпнд (ЕСФ); 

 Врзуваое на најмалку 20% пд ЕСФ за спцијалната вклушенпст и намалуваое на 

сирпмащтијата. 

Вп прилпг на тпа, сите вклушени НВО-а и нивните Наципнални мрежи беа ппканети да ја ращират 

кампаоата вп нивните спцијални медиуми. 

Интензивна рабпта на лпбираое 

Имајќи гп предвид птппрпт на 26 пд 27 земји шленки да ги ппддржат минималните удели за ЕСФ, 

кампаоата ги усмери ппвеќетп пд свпите акции на лпбираое кпн наципналните влади и на 

наципналнп и на нивп на ЕУ. 

Видливи спјузници вп пваа кампаоа беа шленпвите на ЕУ Парламентпт и Известувашпт за регулација 

на ЕСФ Елизабет Мпран-Шартије, кпгп ЕАПН гп интервјуираще вп септември 2012 гпдина: „Какп 



 

  

парламентарци, претставувајќи ги еврппските градани, ние сакаме и ќе се бприме за пвие 20% да 

бидат врзани за бпрбата прптив сирпмащтијата“. 

На нивп на ЕУ, ЕАПН се сретнува сп претставници на Спветпт и на Владата на Претседателпт на 

Еврппскипт Спвет Херман ван Рпмпуј, за да се изнесе знашеоетп на ппддрщката на минималните 

удели, какп щтп се предлпжени пд Еврппската Кпмисија. 

Кпалицијата на НВО-а им пища на земјите шленки да бидат транспарентни и да стпјат на ппзицијата 

завземена пд нивните земји. Самп 3 земји пдгпвприја... впглавнп вп прилпг на ппгплемата 

флексибилнпст на земјите шленки вп кпристеоетп на ЕСФ, вп спгласнпст сп нивните наципнални 

припритети. 

На наципналнп нивп, наципналните мрежи директнп ги кпнтактираа нивните наципнални власти. На 

пример, ЕАПН Шпанија ги кпнтактираще и се сретна сп претставници и на наципналнп и на нивп на 

ЕУ, за да прпба да ја убеди щпанската влада за знашеоетп на клушните бараоа на кампаоата. 

Вп таа смисла, 2 заеднишки писма беа пратени пд јунскипт и нпемврискипт спстанпк на Спветпт за 

ппщти пращаоа, за да ги ппвика земјите шленки да придпнесат кпн целта на намалуваое на 

сирпмащтијата преку јак и вклушувашки ЕСФ. 

Благпдарение на паралелните прегпвпри за бучетпт на ЕУ, пвпј ппвик вп нпември беще прпщирен вп 

пдбрана на амбиципзнипт бучет за Структурните фпндпви. Вп пваа прилика, листата на сите луде щтп 

ја пптпищаа петицијата беще вметната заеднп сп писмптп и предадена на г-динпт Адпнис 

Кпнстантинидис, Амбасадпр задплжен за Кпхезипната пплитика кај кипарските ппстпјани 

претставници. 

ЕАПН истп така се псврна и на резултатите пд нпемврискипт спстанпк на Спветпт за ппщти пращаоа, 

какп и на впнреднипт самит на Бучетпт на ЕУ (22-23 нпември), сп цврст ппвик дп земјите шленки да 

ппстигнат дпгпвпр щтп ќе пбезбеди дпвплна финансиска ппддрщка за пстваруваое на целта за 

намалуваоее на сирпмащтијата. 

Штп е следнп? 

Бидејќи нпемврискипт Спвет за ппщти пращаоа не дпнесе никакпв дпгпвпр, кампаоата ќе прпдплжи 

сé дп кпнешнп усвпјуваое пд страна на сите ЕУ институции. Какп щтп Спветпт прпдплжува да ги 

ппткппува минималните удели за ЕСФ, нпвите акции на лпбираое ќе бидат усмерени кпн земјите 

шленки, какп и дпдатните акции кпн Еврппскипт Парламент (за кпј се пшекува да ги усвпи сите 

Одредби за Структурните фпндпви дп крајпт на првипт квартал на 2013 гпдина) и Еврппската 

Кпмисија вп рамките на текпвнипт прпцес на прегпвпри меду  трите страни, за ппставуваое на пва 

пращаое на виспкп местп вп нивните агенди. 

Сé щтп сакате да дпзнаете за пваа кампаоа е дпстапнп на веб-страната на ЕАПН 

http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eu-money-for-poverty-reduction-now.  

За да се разбере пращаоетп ппдпбрп, ќе најдете памфлет на таа страна, дпстапен не 8 јазика. 

Акп сакате да знаете ущте ппвеќе, ќе гп најдете и дпкументпт на Еврппскипт спцијален фпнд. 

 

 

http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eu-money-for-poverty-reduction-now


 

  

 

 

 

Ја пптпищавте ли петицијата на кампаоата? 

Не шекајте веќе и сппделете ја! 

 

http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty-Reduction_NOW_1 

(истп така и на француски, щпански, германски, ппртугалски и италијански)9 

 

 
 

 

„Парите на ЕУ за намалуваое на сирпмащтијата СЕГА!“ 

 

Пваа кампаоа ја впди European Anti-Poverty Network (EAPN) сп свпите шленпви European 
Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA), Caritas Europa, European 
Network  Against  Racism (ENAR),  Eurochild,  Eurodiaconia,  AGE Platform, Salvation  Army,  Mental 
Health Social Exclusion Europa (SMES Europa), International Federation of Social Workers (IFSW) Europe, 
какп и сп Platform of European Social NGOs (Social Platform), SOLIDAR, European Women's Lobby 
(EWL), European Disability Forum (EDF), European association of Service Providers for Persons with 
Disabilities (EASPD), International Council on Social Welfare (ICSW) Europe, Mental Health Europe, 
Workability Europe, PICUM и Inclusion Europe. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 
9 http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty-Reduction_NOW_1 

http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty-Reduction_NOW_1

