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1. Услпви и причини за спздаваое  

Еврппскауа исуприја и нејзиниуе цивилизациски 

придпбивки се нпсиуел на мпдернпуп ппщуесувп 

какп на сампуп нејзинп улп уака и вп свеуски 

рамки. Еврппскауа цивилизација е уемел на 

изградбауа на сиуе мпдерни држави вп свеупу, па 

уака ппвеќе или ппмалку Еврппа е реперпу на 

кулуурнпуп дпсуигнуваое вп целипу свеу, а 

еврпценуришнауа ппделба на перипдиуе вп 

свеускауа исуприја е самп ущуе еден дпказ за 

влијаниеуп на еврппскауа врз свеускауа исуприја. 

Обидиуе за пбединуваое на разлишниуе еврппски 

нарпди им преухпдау на мпдерниуе држави, уие 

ппсупјанп се слушувале вп исупријауа на 

кпнуиненупу. Пред 3000 гпдини сп Еврппа 

владееја Келуиуе, а ппупа неа ја псвпи Римскауа 

империја. Овие рани пбединуваоа беа спздадени 

преку сила. Царсувпуп на Франкиуе на Карлп 

Велики и Свеупуп Римскп Царсувп супуици гпдини 

пбединуваа гплеми пбласуи ппд лабава власу. Ппнепдамна, Францускпуп Царсувпуп  на 

Напплепн на ппшеупкпу пд 19 век и псвпјуваоауа на нацисуишка Германија вп 1940-уиуе 

имаа самп минлива прирпда 1. Она щуп нависуина преусуавува врв на дпсуигнуваое на 

еврппскауа цивилизација е пбединуваоеуп на еврппскиуе држави пп мирен пау вп 

мирнпвремени услпви, се сп цел впјнауа да суане незамислива  пднпснп „Еврппејциуе 

се рещени да спрешау уаквпуп убиваое и унищууваое некпгащ ппвупрнп да се 

слушува“2. Викупр Игп спнувал за една уаква Еврппа, пднпснп за „Обединеуи држави на 

Еврппа“. 

Пп двеуе Свеуски Впјни се рпди нпва надеж. Вп перипдпу пд 1945 дп 1950 гпдина, 

некплку храбри државници, меду кпи и Рпберу Шуман, Кпнрад Аденауер, Алшиде де 

Гаспери и Винсупн Чершил ппшнаа да ги убедуваау свпиуе нарпди да зашекпрау вп 

нпвауа ера. Тие збпруваа за спздаваое нпви сурукуури вп Западна Еврппа кпи би се 

уемелеле врз заеднишки инуереси и би биле заснпвани врз дпгпвпри сп кпи би се 

гарануиралп владееое на правпуп и еднаквпсуа меду сиуе земји3. 

                                                                 
1
 http://mk.wikipedia.org/wiki/Еврппска_Унија 

2
 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_en.htm 

3
 Еврппа вп 12 лекции, Паскал Фпнуејн, сур. 5  

http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/broshures_and_campaigns/Evropa -vo-12-lekcii-MK.pdf 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Европска_Унија
http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_en.htm
http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/broshures_and_campaigns/Evropa-vo-12-lekcii-MK.pdf
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2.Еврппската заедница за јаглен и челик (ЕЗЈЧ)  

Ущуе за време на Вупрауа 

Свеуска Впјна, а пспбенп 

пп нејзинпуп заврщуваое 

се ппгласнп се збпруваще 

за ппвпенпуп еврппскп 

уредуваое, щуп би се 

базирлп на спрабпука, 

намесуп на кпнфрпнуација. 

Овие идеи и убедуваоа на 

„Еврппејциуе“ гп најдпа 

свпјпу пдраз вп мај 1948 

гпдина, на Првипу Хащки 

кпнгрес за еврппскп 

единсувп, на кпј 

ушесувуваа пкплу 750 делегауи - шленпви на недржавни прганизации какп на пример 

разлишни наципнални спјузи и наднаципнални прганизации пд 19 еврппски држави. 

Сппдвеуни импулси беа дадени и на нивп на влади и дпведпа дп пснпваое на Спветпт 

на Еврппа4, шијщуп суаууу беще ппупищан вп мај 1949 гпдина пд сурана на пснпвашиуе, 

(Белгија, Данска, Франција, Ирска, Иуалија, Луксембург, Нпрвещка, Хпландија, Велика 

Бриуанија и Шведска) сп щуп насуана првауа еврппска прганизација5. 

На 9 мај 1950 гпдина, Рпберу Шуман, Францускипу минисуер за надвпрещни рабпуи 

предлпжи спздаваое на Еврппска заедница за јаглен и челик и ги пбедини земјиуе 

кпи некпгащ се бпреа и сурпвиниуе на впјнауа ги преувпри вп инсуруменуи на 

ппмируваое6! ЕЗЈЧ суана реалнпсу сп ппупищуваое на дпгпвпрпу вп Париз на 18 април 

1951 гпдина сп щуп се спздаде заеднишки пазар на јаглен и шелик меду щесуе земји 

пснпваши и упа: Франција, СР Германија, Иуалија, Белгија, Луксембург и Хпландија.7 

На упј нашин беще спздадена една ппупплнп мпдерна прганизација заупа щуп не 

суануваще збпр самп за слпбпдна ургпвска зпна, ууку за еуаблираое на еден 

заеднишки пазар и упа за вп упа време не една знашиуелнп важна пбласу. Земјиуе-

                                                                 
4
 Преусуавува разлишна инсуиууција пд Еврппскипу Спвеу и Спвеупу на Еврппскауа Унија  

5
 http://mk.wikipedia.org/wiki/Исуприја_на_Еврппскауа_Унија 

6
 Еврппа вп 12 лекции, Паскал Фпнуејн, сур. 5 

http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/broshures_and_campaigns/Evropa -vo-12-lekcii-MK.pdf 

7
 Еврппа вп 12 лекции, Паскал Фпнуејн, сур. 9 

http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/broshures_and_campaigns/Evropa -vo-12-lekcii-MK.pdf 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Историја_на_Европската_Унија
http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/broshures_and_campaigns/Evropa-vo-12-lekcii-MK.pdf
http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/broshures_and_campaigns/Evropa-vo-12-lekcii-MK.pdf
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шленки вп гплема мерка им пусуапија суверениуеу на нпвпспздадениуе наднаципнални 

инсуиууции. 

Сурукуурауа на заедницауа се спсупеще пд вкупнп 4 ценурални инсуиууции: 

Таканарешенауа Виспка управа се спсупи пд 9 шлена, кпи ги ппимаау свпиуе задаши 

независнп пд државиуе- шленки. Кпмпеуенцииуе щуп и се дпделени сп дпгпвпрпу се 

мнпгу далекусежни и спдржау меду другпуп забрана на субвенции или пак ппд 

пдредени услпви, кпнурпла на цениуе. Нејзиниуе пдлуки пп пвие пращаоа делуваау 

дирекунп вп сиуе држави и се пбврзувашки. 

Спветпт на министри (Спвет на Еврппската Унија)8, кпј се спсупи пд еден преусуавник 

пд секпја земја, служи за гласаое меду Виспкауа управа и Владиуе. Освен упа, упј уреба 

вп некпи, а акп не и вп сиуе слушаи да ги надгледува акуивнпсуиуе на Виспкауа управа. 

Така на пример, негпвауа спгласнпсу за прпгласуваое на манифесуна криза, щуп беще 

пснпвен предуслпв за пперираое сп кплишиниуе на прпизвпдсувпуп, е неппхпдна. 

Нашинпу на гласаое зависи пд пращаоеуп за кпещуп суанува збпр, при щуп 

еднпгласнпсуа, квалификуванпуп мнпзинсувп и прпсупуп мнпзинсувп се предвидени. 

Заедничкптп Спбрание се спсупи пд преусуавници испрауени пд наципналниуе 

парламенуи и презема исклушивп спвеунишки функции. 

Чеувруауа и ппследна инсуиууција, кпја заживеа пд ЕЗЈЧ-дпгпвпрпу, е Врхпвнипт суд, 

шијащуп задаша е да пдлушува на база на дпгпвпрпу вп кпнфликуни слушаи меду 

државиуе-шленки, меду прганиуе на ЕЗЈЧ, какп и меду државиуе-шленки и прганиуе. 

На крајпу на првауа еуапа на минуваое 

низ развиупкпу на ЕУ уреба да се ууврди 

дека пснпваоеуп на ЕЗЈЧ беще нещуп 

спсема мпдернп, нещуп щуп се 

разликуваще драсуишнп пд сиуе други 

прганизации пснпвани вп упј временски 

перипд. Една фпрмација, вп шии рамки и 

ппкрај упа щуп спрабпууваа наципнални 

држави, сепак ппкажуваще јаснп 

преппзнауливи пбележја, щуп дпупгащ 

беа ппзнауи самп вп наципналниуе 

пплиуишки сисуеми9. 

 

                                                                 
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_European_Union 

9
 http://mk.wikipedia.org/wiki/Исуприја_на_Еврппскауа_Унија 

http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_European_Union
http://mk.wikipedia.org/wiki/Историја_на_Европската_Унија
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3. Еврппска екпнпмска заедница (ЕЕЗ)  

Вп 1950 гпдина Преуседауелпу на 

Францускипу Спвеу, Рене Плевен ја 

лансира идејауа за единсувен пдбрамбен 

сисуем пднпснп инуегрираое на армииуе 

на земјиуе шленки на ЕЗЈЧ вп една впјска. 

Овпј дпгпвпр бил рауификуван пд земјиуе 

шленки вп 1952 гпдина, нп пуфрлен пд 

Францускипу парламену. 

Оукакп прппаднаа амбиципзниуе планпви 

за една Еврппска пдбранбена заедница се ппсуави пращаоеуп „щуп сега“? Вп пваа 

сиууација, владиуе пд земјиуе на Бенелукс прилпжија предлпзи за ппнауампщни 

шекпри за инуеграција, кпищуп беа скпнценурирани на екпнпмскауа пбласу. 

Кпн срединауа на 1955 гпдина, на една кпнференција вп Месина, предлпзиуе на 

земјиуе на Бенелукс беа мнпгу ппзиуивнп примени пд сурана на минисуриуе за 

надвпрещни рабпуи на земјиуе-шленки на ЕЗЈЧ. Беще спсуавена кпмисија пд 

преусуавници на влади ппд преуседауелсувп на белгискипу минисуер за надвпрещни 

рабпуи Ппл-Хенри Спаак, кпјащуп уребаще да израбпуи извещуај, а на прегпвприуе ја 

ппкани и Велика Бриуанија, нп уаа се ппвлеше вп нпември 1955 гпдина, не гледајќи 

мпжнпсуи за реализација на нејзиниуе преусуави за слпбпдна ургпвска зпна. 

Сепак - извещуајпу, кпј беще прилпжен вп април 1956 гпдина, преусуавуваще уемел за 

прегпвприуе щуп се пдржуваа вп уекпу на гпдинауа и на кпи, ппнекпгащ сп мнпгу мака, 

уребаще да биде најденп израмнуваое на инуересиуе, ппсебнп меду Германија и 

Франција. На крајпу, сепак, беще ппсуигнауа спгласнпсу и дпгпвпрпу за пснпваое една 

Еврппска екпнпмска заедница (ЕЕЗ) и Еврппска атпмска заедница (ЕАЗ) беще 

ппупищан пд сурана на щесуе држави-шленки на ЕЗЈЧ на 25 мару 1957 гпдина вп Рим, 

ппради щуп дпгпвпрпу гп нпси имеуп Римски дпгпвпр10, кпјщуп суапи вп сила пд 1 

јануари 1958 гпдина. 

Вп преден план супеще целуа за спздаваое заеднишки пазар, знаши, за ппупплнп 

пусурануваое на ургпвскиуе рампи ппмеду земјиуе-ушеснишки, вп щуп функципналнп 

принудуваши спадаа заеднишка надвпрещна царина  и заеднишка ургпвска пплиуика. 

Тпкму сп упа се занимаваще и препвладувашкпуп мнпзинсувп на пдредбиуе пд 

дпгпвпрпу. Заупа, пак, вп нависуина ппщуа фпрма псуанаа упаусувауа за кппрдинираое 

на екпнпмскауа и мпнеуарнауа пплиуика, какп и за други пбласуи, какп на пример 

аграрнауа, сппбраќајнауа или пдредени аспекуи на спцијалнауа пплиуика.  

                                                                 
10

 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_Rome 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_Rome
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Акп дпгпвпрпу гп сппредиме сп усуавпу на еден наципнален пплиуишки сисуем, ќе 

дпбиеме една ппупплнп ппинаква сиууација. Дпдека вп усуавиуе на наципналниуе 

пплиуишки сисуеми едвај мпже да се најде нещуп за пплиуики или ппединешни 

пбласуи, уаквиуе пдредби гп спшинуваау јадрпуп на ЕЕЗ-дпгпвпрпу. Се разбира дека упј 

спдржи и класишни усуавни пдредби, и упа уаму каде щуп суанува збпр за спздаваое на 

инсуиууципнални сурукуури на нпвауа Заедница и за медусебнипу пднпс на прганиуе. 

 

Дека какп пснпва за израбпука на пваа инсуиууципнална рамка служеще ЕЗЈЧ -

дпгпвпрпу, се ппкажа вп факупу дека беще преземенп именуваоеуп на ури пд прганиуе 

(Спвеу на минисури, Спбрание, Врхпвен суд). Намесуп Виспкауа управа, беще пснпвана 

една кпмисија11, кпја уребаще да биде иницијаупр за заеднишка пплиуика и за нејзинп 

спрпведуваое, а псвен упа ппседуваще и некплку други сппсувени кпмпеуенции. Вп 

пднпспу ппмеду Кпмисијауа и Спвеупу на минисури мпжеще да се впсуанпви, вп 

                                                                 
11

 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission
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сппредба сп ЕЗЈЧ, еднп виднп ппмесууваое на кпмпеуенцииуе на Спвеупу а сп упа и на 

државиуе-шленки12. 

 

 

4. Развпј на ЕЕЗ, првата еврппска криза и првптп прпшируваое  

Вп перипдпу кпј следи (1957 - 1973) ЕЕЗ прпдплжува сп јакнеое на свпиуе инсуиууции. 

Ова е перипд кпга се слушуваау ппвеќе биуни рабпуи за развпјпу на 

еврпинуеграуивнипу прпцес. 

Вп 1960 гпдина е пснпвана Еврппската аспцијација за слпбпдна тргпвија – ЕСТА (EFTA). 

Вп 1960 гпдина вп Супкхплм бил ппупищан дпгпвпр пд сурана на седум еврппски земји 

сп кпј се пвпзмпжувалп слпбпдна ургпвија ппмеду земјиуе шленки и преусуавувалп 

алуернауива на ЕЕЗ. Земји пснпваши на ЕСТА се: Велика Бриуанија, Данска, Нпрвещка, 

Шведска, Авсурија, Швајцарија и Ппруугалија. Вп 1961 Финска суанува придружен, а вп 

1986 пплнпправен шлен на ЕСТА, дпдека Исланд се приклушува вп 1970 гпдина. Вп 1973 

гпдина Велика Бриуанија и Данска се приклушуваау кпн ЕЕЗ (заеднп сп Ирска) сп щуп 

пресуанува нивнпуп шленсувп вп ЕСТА, а исупуп се слушува и сп Ппруугалија вп 1986, 

пднпснп сп Авсурија, Шведска и Финска вп 1995 гпдина13. 

Вп 1962 гпдина е впведена заеднишка земјпделска пплиуика на земјиуе шленки на ЕЕЗ. 

Вп 1965 гпдина е ппупищан у. н. фузипнен дпгпвпр сп кпј уриуе ппсупешки заедници: 

Еврппскауа Заедница за Јаглен и Челик, Еврппскауа Аупмска Заедница и Еврппскауа 

Екпнпмска Заедница дпбиваау заеднишки инсуиууции и de facto се спединуваау. Овпј 

дпгпвпр суапува на сила вп 1967 гпдина. 

Вп 1966 гпдина се слушува Луксембургшкипт кпмпрпмис. Именп, суанува збпр за 

дпгпвпр ппмеду земјиуе шленки на ЕЕЗ пд 1966 гпдина Спвеупу на минисури какп 

ценурален прган на пдлушуваое да премине пд еднпгласнп пдлушуваое вп 

пдлушуваое на мнпзинсувпуп, нп вп 1965 Франција гп ппвлекува свпјпу преусуавник пд 

Спвеупу ппради немпжнпсуа да ппсуигне спгласнпсу за сппрнпуп финансираое на 

аграрпу! Оваа пплиуика на „празнп суплше“ преусуавува прва криза на ЕЗ. Кризауа е 

прекинауа сп сппменауипу луксембургщки кпмпрпмис, кпга е пдлушенп дека за 

виуалниуе инуереси на една земја пдлукиуе уреба да се нпсау еднпгласнп. 

На 1 Јули 1968 гпдина е реализирана царинскауа унија ппмеду земјиуе шленки на ЕЕЗ, 

иакп уаа била планирана дури за декември 1969 гпдина. Сп пва била впведена 
                                                                 
12

 http://mk.wikipedia.org/wiki/Еврппска_Екпнпмска_Заедница  

13 http://mk.wikipedia.org/wiki/Еврппска_аспцијација_за_слпбпдна_ургпвија 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Европска_Економска_Заедница
http://mk.wikipedia.org/wiki/Европска_асоцијација_за_слободна_трговија
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заеднишка царина на земјиуе шленки, заеднишки уарифни пзнаки на супкиуе, а 

медусебнпуп царинеое билп укинауп.14 

Вп 1969 гпдина на Хащкауа кпнференција е дпнесена медудржавна сппгпдба за 

надвпрещнп-пплиуишки пращаоа. 

Вп 1973 гпдина е заппшнауа заеднишка пплиуика за живпунауа средина сп екплпщкауа 

прпграма за акција. 

Сиуе пвие прпмени вп заедницауа дпнеспа уаа да ја зајакне свпјауа хпмпгенпсу и 

сурукуура какп една кпмпакуна единка. 

Најзнашаен перипд преусуавува првпуп прпщируваое на  заедницауа сп ури нпви земји 

шленки вп 1973 гпдина, упа се: Велика Бриуанија, Данска и Ирска, пд кпи првиуе две 

какп щуп веќе сппмнавме пред упа беа шленки на ЕСТА. Ппупа кпн заедницауа 

присуапуваау и Грција (1981 гпдина) какп и Шпанија и Ппруугалија (1986), пд кпи 

вупрауа исуп уака е ппранещна шленка на ЕСТА. 

 

 

5. Перипдпт на еврп-песимизам и нпсеое на единствените 

еврппски акти  

Францускиупу бпјкпу пд 1966 намеунау сп пплиуикауа на „празнп суплше“ пд Француска 

сурана, нафуениуе кризи вп перипдпу на 70-уиуе гпдини на минауипу век какп и 

неспгласуваоауа ппмеду шленкиуе на ЕЕЗ ппради расупу на урпщпциуе на заеднишкауа 

земјпделска пплиуика ја забавува Еврппскауа инуеграција и дпведува дп насуапуваое 

на перипдпу на еврп-песимизам. 

Сепак еврп-инуеграуивнипу прпцес прпдплжува да уеше, иакп сп забавенп уемпп. Вп 

1976 гпдина е дпнесена пдлука преусуавнициуе за Еврппскипт Парламент да бидау 

избрани на дирекуни избпри. Оваа пдлука е рауификувана вп 1978, а првиуе избпри се 

пдржуваау вп 1979 гпдина, при щуп пдзивпу е над 60%. Сп упа, Заедничкптп спбрание, 

пд 1958 ппсуанува Еврппскп Парламентарнп Спбрание15 и ги дпбива свпиуе први 

дирекунп избрани преусуавници пд земјиуе шленки. 

                                                                 
14

 http://mk.wikipedia.org/wiki/Исуприја_на_Еврппскауа_Унија 

15
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament  

http://mk.wikipedia.org/wiki/Историја_на_Европската_Унија
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
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Вп 1985 гпдина вп Шенген, Луксембург е ппупищан дпгпвпр за напущуаое на 

медусебнауа гранишна кпнурпла, ппзнау какп Шенгенски дпгпвпр16. 

Запсуануваоеуп на развпјпу на ЕЕЗ, пред се вп пбласуа на уехнплпгијауа и индусури јауа 

зад САД и Јаппнија, какп и запсуануваоеуп вп инуеграцијауа, иакп ЕЕЗ пд 1973 дп 1986 

гпдина гп дуплира свпеуп шленсувп сп щуп и ја згплемува хеуерпгенпсуа  дппринесува 

Еврппскипт Спвет17 вп 1985 да ппбара ревидираое на Римскипу дпгпвпр за прв пау пд 

негпвпуп дпнесуваое. 

Ревизијауа на дпгпвпрпу резулуира сп ппупищуваое на Единственипт Еврппски Акт18 

на 17 Февруари 1986 гпдина вп Луксембург, а на сила суапи пд 1 Јули 1987 гпдина. 

Сп ЕЕА се предвидува заеднишка пплиуика вп ппвеќе сфери, а уука пред се спадаау 

исуражувашкауа, уехнплпщкауа, регипналнауа и најважнп спздаваое на единсувена 

екпнпмска зпна, пднпснп, заеднишкипу или единсувенипу пазар да се преувпри вп 

внаурещен пазар. Оснпвни придпбивки на единсувенипу пазар се ппеднпсуавуваоеуп 

на ургпвијауа и гранишниуе фпрмалнпсуи,  либерализација на јавниуе набавки, 

успгласуваое на данпшнауа суапка иун. 

Исуп уака  важни пплиуишки придпбивки 

пд ЕЕА се и нпсеоеуп на пдлуки на 

Спветпт на Еврппската Унија (спветпт на 

министри) сп квалификуванп мнпзинсувп 

и напущуаое на принциппу на 

еднпгласнп пдлушуваое сп щуп се 

преувпра вп висуински гпрен дпм на 

Еврппскипт Парламент. Парламенупу пак 

нема веќе самп спвеупдавна улпга ууку 

има правп да дпнесува амандмани или 

пдбива предлпзи на Спвеупу на ЕУ. 

Кпмисијата пак има прпщирена изврщна 

власу. 

Сп дпнесуваоеуп на Единсувенипу Еврппски Аку дпада перипд на засиленп еврппскп 

инуегрираое. Она щуп беще единсувен сега и de facto пд 1 Јануари 1993 гпдина се 

преувпри вп внаурещен пазар. Еврппскиуе инсуиууции ппшнаа да наликуваау на 

државни инсуиууции, а над наципналнипу кпнцепу ппшна да се инуегрира вп 

заедницауа, кпја се ппвеќе наликува на една кпнфедерација. 

                                                                 
16

 http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement  

17
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council 

18
 http://en.wikipedia.org/wiki/Single_European_Ac t 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_European_Act
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6. Спздаваоетп на Еврппската Унија  

Падпу на Берлинскипу тид вп 1989 гпдина, нп и сп самауа „пересупрпјка“ кпја ппшнува 

ущуе вп 1987 гпдина и ја пувпра врауауа на пазарнауа екпнпмија вп Спвеускипу Спјуз и 

негпвипу кпнешен кплапс вп 1991 гпдина се пшигледни ппказауели дека Еврппскауа 

Екпнпмска Заедница уреба да се прилагпди на прпмениуе и на свеупу кпј се менува. 

Падпу на Берлинскипу тид нпси пбединуваое на Германија, а распадпу на Спвеускипу 

Спјуз и падпу на кпмунисуишкипу режим вп сиуе негпви ппранещни земји шленки нпсау 

нпви предизвици за еврп-инеграцииуе. Вп 1991 гпдина е пснпвана Еврппската Банка за 

Рекпнструкција и развпј – ЕБРР (EBRD)19 преку кпја се финансираау прпекуиуе за 

забрзуваое на напредпкпу на пазарнауа екпнпмија вп ппранещниуе кпмунисуишки 

земји. 

На 7 Февруари 1992 гпдина вп Масуриху, Хпландија е ппупищан дпгпвпрпу сп кпј е 

рпдена Еврппската Унија20. Овпј дпгпвпр ппзнау какп Мастрихтшки договор или 

Договорот за Европската Унија. Дпгпвпрпу суапува на сила пд 1 Нпември 1993 

гпдина.  

Сп ппупищуваоеуп на дпгпвпрпу пд Масуриху се предвидувалп: 

- Впсппсуавуваое на екпнпмска и мпнеуарна унија кпја на крајпу ќе резулуира сп 

впведуваое единсувена валууа не целауа Еврппска Унија – еврпуп. Тпа беще впведенп 

какп урансакциска негпупвинска валууа вп 1999 гпдина, а првиуе банкнпуи и мпнеуи 

беа издадени вп 2002 гпдина вп 12 земји шленки на еврп-зпнауа; 

- Впведуваое на „Државјансувп на Унијауа“, сп щуп се зајакнува защуиуауа на правауа 

на државјаниуе на земјиуе шленки; 

- Слпбпднп движеое на лица низ уериупријауа на Унијауа и впведуваое на сппдвеуни 

мерки на кпнурпла кпн границиуе сп уреуи земји (нещуп кпе щуп веќе е зашнауп ущуе сп 

Шенгенскипу дпгпвпр); 

- Спрабпука вп внаурещниуе рабпуи и правпсудсувпуп;  

- Градеое на сппсувен иденуиуеу на медунарпднауа сцена, впдеое заеднишка 

надвпрещна и безбеднпсна пплиуика. 

Сп пвпј дпгпвпр Унијауа била ппсуавена на ури суплба и упа: 

- Еврппскауа заедница (спсуавена пд ЕЕЗ и ЕАЗ); 

                                                                 
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Bank_for_Reconstruction_and_Development  

20
 http://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht_Treaty  

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Bank_for_Reconstruction_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht_Treaty
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- Заеднишка надвпрещна и безбеднпсна пплиуика; 

- Правпсудсувп и внаурещни рабпуи. 

Вака вуемелена, Унијауа ппвеќе не преусуавува самп екпнпмска, ууку и пплиуишка и 

безбеднпсна прганизација. 

 

Мпра да ги сппменеме и прпблемиуе сп рауификација на дпгпвпрпу кпи ги имаще вп 

ури земји шленки и упа вп Данска, Франција и Велика Бриуанија. На референдумпу 

пдржан на 2 Јуни 1992 Данциуе гп пдбиле дпгпвпрпу сп сппднпс на гласпвиуе пд 50,7% 

наспрпуи 49,3% пд пние кпи беа за дпгпвпрпу, пднпснп сп ппмалку пд 50.000 гласпви. 

Дури пп дпдаваоеуп на дпгпвпрпу пд Единбург Данска на референдум гп рауификува 

дпгпвпрпу сп сппднпс пд 56,8 наспрпуи 43,2%. Франција пак гп рауификува дпгпвпрпу 

сп уеснп мнпзинсувп пд самп 51,05%, наспрпуи прпуивнициуе сп 48,95%. Велика 

Бриуанија пак имаще прпблем сп спцијалнауа и мпнеуарнауа пплиуика предвидена сп 

дпгпвпрпу.  
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7. Прпшируваоетп на Унијата и впведуваоетп на единствената 

парична единица 

Еврппскауа инуеграција не засуанува сп спздаваоеуп на Еврппскауа Унија, сп щуп се 

дпкажува дека инуеграцијауа не е еден пбишен аку ууку прпцес.  

Вп 1993 гпдина на самиупу вп Кппенхаген, Данска се дпнесени криуериумиуе за влез на 

нпвиуе земји шленки на Унијауа21. Сп пвие Кппенхашки критериуми се пдлушува дали 

земјауа кандидау има функцијпнална пазарна екпнпмија и демпкрауски капациуеу да и 

се приклуши на Унијауа, нп и дали гепграфски и кулуурплпщки припадаау на Еврппа. 

Вп 1994 гпдина Нпрвещка, Исланд и Лихуенщуајн суануваау дел пд Еврппскауа 

екпнпмска зпна сп щуп и земјиуе шленки на EFTA суануваау дел пд единсувенипу 

еврппски пазар. 

Вп 1995 гпдина Унијауа се прпщирува сп ури нпви земји шленки и упа Авсурија, 

Шведска и Финска. Исуауа пваа гпдина на сила суапува Шенгенскипу дпгпвпр вп 7 зeмји 

шленки (Белгија, Хпландија, Луксембург, Германија, Франција, Шпанија и Ппруугалија) , 

а дп крајпу на 1996 гпдина ги ппфаќа решиси сиуе. 

90-уиуе гпдини на минауипу век се важни за 

развпјпу на единсувенауа валууа. Вп 1995 

гпдина е пснпван Еврппскипу Мпнеуарен 

Инсуиууу22, а вп 1998 гпдина е пснпвана 

Еврппскауа Ценурална Банка23. Од 1999 гпдина 

заппшна и мпжнпсуа за безгпупвинска 

урансакција сп единсувенауа Еврппска валууа 

еврптп24, а првиуе мпнеуи и банкнпуи се 

пущуени вп ппуек пд 1 Јануари 2002 гпдина  вп 

12  земји шленки на Унијауа (у. н. еврп зпна). 

 

Пп крвавипу распад на СФРЈ, Унијауа немпќна да реагира ппшна серипзнп да рабпуи на 

заеднишкауа надвпрещна и пдбрамбена пплиуика. Сп Амстердамскипт дпгпвпр25 

                                                                 
21

 http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Criteria 

22
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Monetary_Institute  

23
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank 

24
 http://en.wikipedia.org/wiki/Euro 

25
 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Amsterdam 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Criteria
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Monetary_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Amsterdam
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ппупищан на 2 Окупмври 1997 гпдина се предвидува Виспк претставник за 

надвпрешна пплитика26, сп щуп Унијауа дпбива свпе лице пред псуанауипу дел пд 

свеупу сп функција мнпгу блиска на Минисуер за надвпрещни рабпуи.  Овпј дпгпвпр 

суапи на сила пд 1 Јануари 1999 гпдина. 

Целипу успех беще засенеу сп бучеускауа криза вп 1999 гпдина. Пп пва, кпмисијауа си 

ппднесе псуавка, а на следниуе избпри спцијалисуиуе гп изгубија дплгпгпдищнпуп 

мнпзинсувп и на власу дпјде Еврппскауа нарпдна паруија27, кпја ќе пднесе ппбеда и на 

избприуе вп 2004 и 2009 гпдина. 

На 26 Февруари 2001 гпдина е ппупищан Дпгпвпрпт пд Ница28, кпј суапува на сила пд 1 

Февруари 2003 гпдина. Сп негп се направени низа на инсуиууципнални измени сп кпи е 

пвпзмпженп иднпуп пгрпмнп прпщируваое на Унијауа сп 10 нпви земји шленки вп 2004 

гпдина. 

На 1 Мај 2004 гпдина 10 нпви земји 

шленки се приклушија на Унијауа. Ова 

беще најгплемп исуприскп 

прпщируваое. Седум пд земјиуе се 

ппранещни шленки на Варщавскипу паку 

и упа: Лаувија, Лиуванија, Есупнија, 

Чещка, Слпвашка, Пплска и Унгарија, 

една ппранещна Југпслпвенска 

Република – Слпвенија и две 

медиуерански земји – Кипар и Малуа. 

Предлпженауа сппгпдба за еврп уставпт 

предвиден сп Дпгпвпрпу пд Ница е 

ппупищана на 28 Окупмври 2004 гпдина 

нп вп 2005 гпдина на референдумпу вп 

Франција и Хпландија е пдбиена 

негпвауа рауификацијауа. Сепак прпщируваоеуп на Унијауа прпдплжува вп 2007 

гпдина сп ущуе две земји – Бугарија и Рпманија. 

Оукакп дпгпвпрпу за еврп усуавпу прппадна, на 13 Декември 2007 гпдина е ппупищан 

Лисабпнскипт дпгпвпр29 вп кпј се изпсуавени сиуе државни елеменуи кпи сп усуавпу се 

предвидуваа. Овпј дпгпвпр суапува на сила пд 1 Декември 2009 гпдина. Сп пвпј 
                                                                 
26

 http://en.wikipedia.org/wiki/High_Representative 

27
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_People’s_Party 

28
 http://en.wikipedia.org/wiki/Nice_Treaty  

29
 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Representative
http://en.wikipedia.org/wiki/European_People’s_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Nice_Treaty
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дпгпвпр е спздадена функцијауа Претседател на Еврппскипт Спвет30, кпј најблиску ја 

пусликува функцијауа Преуседауел на Унијауа, а на Виспкипу преусуавник на Унијауа 

знашиуелнп му се згплемени ингеренцииуе. 

Ппследнауа екпнпмска криза кпја гп зафауи свеупу знашиуелнп влијаеще на Унијауа. 

Ирска на пример вп Унијауа виде инсурумену за излегуваое пд кризауа, а Грција пак 

свпеуп кпнфпрмисуишкп живееое успеа да гп надппплни сп заемиуе пд псуанауиуе 

земји шленки, иакп имаще гплемп прпуивеое пд некпи земји. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30

 http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Council 

http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Council
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ЗАКЛУЧПК  

Еврппскауа Унија е резулуау на желбиуе и спнпвиуе на ппвеќе преухпдни генерации на 

еврппејци кпи щуп спнувале да ја видау Еврппа пбединеуа нп не сп сила или пкупација 

на еден пд еврппскиуе нарпди над другиуе ууку пбединеуа пп мирен пау, впдејќи се пд 

заеднишкиуе инуереси. 

Идеиуе за пбединеуа Еврппа се нај изразени веднащ пп заврщуваоеуп на Вупрауа 

Свеуска впјна ппради упа щуп на разпренауа и распаршена пд впјни Еврппа не и 

уребалп нпв кпнфлику и нпва впјна, а мирпу бил главен факупр за пбединуваоеуп. Какп 

щуп веќе наппменав, еврппскиуе нарпди свпјпу инуерес гп нащле пред се вп 

екпнпмскауа спрабпука, пднпснп спрабпукауа вп ургпвијауа и експлпауацијауа на 

јагленпу и шеликпу, едни пд нај важниуе факупри за впјнауа. 

Сп свпјпу ппнауампщен развиупк Заедницауа ппсуепенп се надпградувала, а 

инуеграцијауа ппкажала дека е прпцес за кпј уреба време и не мпже да се изведе 

преку нпќ. Прпцеспу на напредпк пд ппшеунауа Заедница дп денещнауа Унија мпжеби 

временски не е мнпгу дплг, нп секакп е испреплеуен сп мнпгу слушуваоа и искущенија 

кпи се најдпа на паупу на инуеграцијауа. 

Прпблемиуе кпи щуп вп некпи земји се ппјавија вп кпнуексу на еврп инуеграцијауа  ја 

ппкажаа слабпсуа на Унијауа. Сепак изгледа дека мпупуп на Унијауа „обединети во 

разноликоста“ не врпдува бащ сп плпд. 

Дпкплку Унијауа сака да има иднина кпја ќе впди кпн прпспериуеу, сигурна иднина за 

граданиуе, иднина вп кпја граданиуе ќе веруваау вп нејзиниуе инсуиууции или да има 

иднина впппщуп упгащ уреба щуп ппскпрп некпи пд земјиуе шленки да пдлушау щуп им 

е ппбиунп, да бидау дел пд Унијауа и да ги уживаау придпбивкиуе нп и да ги делау 

пдгпвпрнпсуиуе, или пак да ја жрувуваау иднинауа на Унијауа ппради свпиуе 

наципналисуишки или кпнфпрмисуишки суавпви. 

Унијауа е уникауна какп заедница. Таа има уникауна слпжена сурукуура на инсуиууции 

кпи щуп пвпзмпжуваау вп исуп време да се биде дел пд една уаква заедница кпја е 

скпрп кпнфедерација, а сепак приупа да не се изгуби наципналнипу суверениуеу на 

земјиуе шленки. 

Дп кпга Унијауа ќе издржи да пдплева на сиуе предизвици кпи ги нпси времеуп и дали 

ќе успее да прерасне вп една државна фпрма или ќе прпдплжи да ппсупјува самп какп 

една фпрма на медудржавна спрабпука ќе ппкаже времеуп.  
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ПРИЛПЗИ 

Слика на која е прикажана сложената структура на институциите во Европа 
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Хронолошка табела од поважните настани за Европската Унија 

1951 – Сп дпгпвпрпу пд Париз е пснпвана ЕЗЈЧ 

1957 – Сп дпгпвпрпу пд Рим е пснпвана ЕЕЗ 

1963 – Франција на шелп сп Де Гпл суава веуп на влезпу на Бриуанија 

1967 – ЕЗЈЧ, ЕЕЗ и ЕАЗ дпбиваау заеднишки инсуиууции 

1973 – Првпуп прпщируваое 

1979 – Првиуе дирекуни избпри за Еврппскипу Парламену 

1981 – Присуапуваое на Грција 

1985 – Кпмисијауа на Делпр, Гренланд ја напущуа Заедницауа 

1986 – Присуапуваое на Шпанија и Ппруугалија, дпнесенп Еврппскпуп знаме 

1989 – Падпу на исупшнипу блпг 

1992 – Дпгпвпрпу пд Масуриху – спздаваое на Унијауа 

1993 – Дефинирани Кппенхащкиуе криуериуми 

1995 – Присуапуваое на Авсурија, Шведска и Финска 

1999 – Осуавка на кпмисијауа пп низауа скандали, дпадаоеуп на власу на Еврппскауа 

нарпдна паруија 

2002 – Еврпуп заменува 12 наципнални валууи 

2004 – Најгплемпуп прпщируваое сп 10 земји 

2005 – Франција и Хпландија гп пуфрлаау Еврп Усуавпу 

2007 – Присуапуваое на Рпманија и Бугарија 

2009 – Суапува на сила Лисабпнскипу дпгпвпр  
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