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Анекс
Акциски план за поддршка на трансформацијата на Западен Балкан
Главни активности
1. Зајакнување на поддршката за владеење на правото
1.1. Поддршка за воспоставување на детални акциски планови во Западен Балкан за
решавање на недостатоците и давање приоритет на клучните прашања за усогласување
на постојното законодавство и пракса со стандардите на ЕУ.
1.2. Проширување на советодавните мисии во областа на владеење на правото во
Западен Балкан и поттикнување зголемена поддршка од експертите од земјитечленки.
1.3. Зајакнување на следењето на реформите преку посистемски, оценски мисии
засновани на случај
1.4. Воведување мониторинг на судења во областите на сериозна корупција и
организиран криминал
1.5. Да се работи кон подобро мерење на резултатите во судските реформи.
1.6. Да се работи кон подобро користење на условеноста во преговорите за
пристапување, особено преку обезбедување конкретни резултати во судските реформи и во
борбата против корупцијата и организираниот криминал, пред да бидат привремено затворени
техничките разговори за другите поглавја
1.7 Развивање на поддршка за Западен Балкан преку Европската фондација за
демократија во областа на независни и плуралистички медиуми и граѓанскo
општество.
2. Зајакнување на ангажманот за безбедност и миграција
2.1. Интензивирање на заедничката работа за борба против тероризмот и
спречување на насилен екстремизам. Треба да се формираат или зајакнат
националните координатори и канцеларии за борба против насилен екстремизам и да
се воспостави регионална мрежа на национални координатори со поддршка на
Мрежата на ЕУ за свесност за радикализација и Регионалниот експерт на ЕУ за борба
против тероризам. Да се развијат заеднички акциски планови за борба против
тероризам.
2.2. Значително да се зајакне оперативната соработка, вклучително и со агенциите
на ЕУ во борбата против меѓународниот организиран криминал, особено трговија со
оружје, трговија со дрога, криумчарење на мигранти и трговија со луѓе.
2.3. Да се постават офицери за врски на Европол во сите земји од Западен Балкан.
2.4. Да се поттикне финализацијата на договорите за соработка со Европравда
2.5. Понатамошно унапредување на Заеднички истражни тимови (ЗИТ) кои ги
вклучуваат земјите од Западен Балкан и земјите-членки на ЕУ. Ова треба да опфати и
активно вклучување на Европравда и Европол во согласност со нивните мандати.
2.6. Колку што е можно да се прошири циклусот на политиката на ЕУ за
организиран криминал за да го вклучи Западен Балкан во своите оперативни
активности. Да се покани ЗБ да учествува во конкретни проекти на Европската
мултидисциплинарна платформа против криминални закани и на состаноците на
Постојниот Комитетот за оперативна соработка за внатрешна безбедност (COSI)
вклучително и оние кои се држат заеднички со Комитетот за политичка безбедност на
ад хок основа кога ќе се дискутираат проектите.
2.7. Зголемување на поддршката за градење на капацитети во областа на сајбер
безбедноста и борбата против сајбер криминалот, вклучувајќи соработка со
Европската група за обука и едукација за сајбер криминал, со цел учество во
Европската агенција за безбедност на мрежи и информации.
2.8. Зајакнување на соработката за миграции и гранично управување, со
зајакнување на протокот на стратешки и тактички информации во спречувањето и
борбата против нелегалната миграција и враќањето на државјани на трети земји,
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особено преку склучување статусни договори со Европската агенција за гранична и
крајбрежна стража.
2.9. Понатамошно зајакнување на соработката помеѓу офицерите за врски
распоредени од страна на (Европската агенција за гранична и крајбрежна стража)
земјите-членки и надлежните власти од Западен Балкан.
2.10. Воспоставување на национални координативни центри за гранична контрола
во земјите од ЗБ, поврзувајќи ги преку регионална мрежа со националните
координативни центри за размена на информации во соседните земји-членки.
2.11. Со цел да се продолжи со разните активности што треба да ги преземат агенциите
на ЕУ, да се формира меѓуагенциска работна група на ЕУ координирана од
Комисијата што ќе ги вклучува Европол, Европската агенција за гранична и крајбрежна
стража., Европравда, Европски центар за следење на дроги и зависности од дрога,
Агенцијата на Европската Унија за обука за спроведување на закон.
2.12. Евалуација на Акцискиот план 2015-2019 за нелегална трговија со оружје за да се
подготви неговото обновување во 2019 година со цел поефикасно решавање на
снабдувањето со нелегално оружје и големата залиха на оружје.
2.13. Структурираниот дијалог за Заедничката надворешна и безбедносна
политика/Заедничката безбедносна и одбранбена политика да се прошири и
продлабочи со Западен Балкан, со зголемено учество во мисиите и операциите на ЕУ низ
целиот свет.
2.14. Да се развие понатамошно учество во активностите поврзани со хибридни
закани, разузнавање, вселенски прашања, реформа на одбранбениот и безбедносниот
сектор.
3. Поддршка на социо-економскиот развој
3.1. Инвестициската рамка за Западен Балкан ќе се прошири за дополнително да ги
привлече и координира инвестициите на билатералните донатори и меѓународните
финансиски институции.
3.2 Значително да се зајакне Инвестициската рамка за Западен Балкан како гаранција
за да се привлечат приватни инвестиции.
3.3. Да се зајакнат мерките за поддршка на развојот на приватниот сектор,
вклучително и шема за поддршка на почетни бизниси во регионот и поддршка на
напорите насочени кон паметна специјализација.
3.4. Зголемување на пристапот до финансии и искористување на потенцијалот за раст на
мали и средни претпријатија.
3.5. Понатамошно интегрирање на Западен Балкан во мрежите на знаење на ЕУ и
поддршка за градење на капацитетите за истражување и иновации заради ефективно
учество во рамковните програми на ЕУ.
3.6. Мобилизирање на ЕУ експертиза за поддршка на имплементирањето на
Регионалната економска област.
3.7. Олеснување на трговијата помеѓу ЕУ и Западен Балкан и во регионот,
вклучувајќи развивање програми за взаемно признавање врз основа на ЦЕФТА и
Регионалната економска област (на пример, овластени економски оператори).
3.8 Понатамошна поддршка на Босна и Херцеговина и Србија во нивниот процес на
пристапување кон Светската трговска организација
3.9. Преку зајакнати дијалози и теренски активности, зајакнување на помошта за
Западен Балкан со цел да се обезбеди конвергенција на нивната извозна контрола
на стоки со двојна употреба.
3.10. Понатамошно зајакнување на програмата за економски реформи со нејзино
приближување кон постојниот европски семестар за земјите-членки на ЕУ,
зајакнување на техничката помош и понатамошно интегрирање на приоритетите од
програмите за економски реформи и на политичките насоки на министерствата во
програмирањето на Инструментот за претпристапна помош.
3.11. Да се зголеми фокусот на вработувањето и социјалните реформи преку
поголемо следење на релевантните политики и воспоставување годишен министерски
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состанок на ЕУ-ЗБ за овие прашања кои ќе се вклучат во програмите за економски
реформи.
3.12. Да се обезбеди поголема финансиска помош во социјалните области во Западен 2019-20
Балкан вклучувајќи го здравството
3.13 Да се зголеми поддршката на образованието, особено лансирање на пилот 2019
проект за мобилност во стручното образование и обука.
3.14. Удвоено финансирање преку Еразмус+ програмата.
2019-20
4. Зголемување на поврзаноста
4.1. Поддршка за зголемено искористување на можностите на Инструментот за
поврзување на Европа во Западен Балкан, во согласност со релевантните цели на
макрорегионалните стратегии на ЕУ.
4.2. Проширување на сите димензии на Енергетската унија на ЕУ кон Западен
Балкан: енергетска безбедност, отворање пазари и енергетска транзиција вклучувајќи енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.
4.3. Поддршка за градење на капацитети и олеснување на учеството на властите и
организациите од Западен Балкан во работата на мрежата на енергетски регулатори
и оператори на системи за пренос и дистрибуција, особено Агенцијата за
соработка на енергетски регулатори и Европска мрежа на оператори на преносен
систем.
4.4. Да се работи на завршување на Регионалниот пазар на електрична енергија во
Западен Балкан и да се обезбеди дека пазарот на Западен Балкан е интегриран во
внатрешниот пазар на електрична енергија на ЕУ.
4.5 Понатамошна поддршка за создавање единствен регулаторен простор и
ефективен процес на реформи на енергетскиот пазар според Договорот за
енергетска заедница.
4.6. Поддршка за имплементацијата на Договорот за транспортна заедница и целосна
функционалност на неговиот секретаријат.
4.7. Понатамошно поттикнување на учеството на Западен Балкан на разни
состаноците и форуми за транспорт на комитетот за трансевропски транспортни
мрежи .
4.8. Поддршка за зголемување на конкурентноста преку подобрени мерки за
отстранување на бариерите на границите, особено интегрирани патни и железнички
гранични премини.
4.9. Поддршка на новата стратегија за железници за вклучување на Западен Балкан во
главната мрежа и пазар на ЕУ преку прогресивна интеграција во Коридорите
Ориент/Источен Медитеран и Средишен медитерански коридор на ЕУ.
4.10. Да се разгледа можноста за учество на Западен Балкан во Европските
транспортни агенции.
4.11. Поддршка за воспоставување на стратегија за безбедност на патиштата,
вклучително и активности за намалување на бројот на жртви на патиштата со
отстранување на црните точки на патиштата.
5. Дигитална агенда за Западен Балкан

2018

5.1. Лансирање Дигитална агенда за Западен Балкан, вклучително и патоказ за
олеснување на намалувањето на трошоците за роаминг
5.2. Поддршка за широкопојасен интернет во Западен Балкан, вклучително преку
интеграција во мрежата на надлежните служби за широкопојасен интернет.
5.3. Поддршка на развојот на е-влада, е-набавки, е-здравство и дигитални вештини
во Западен Балкан.
5.4. Да се поддржи градење на капацитетите за дигитална доверба и безбедност,
паралелно со напорите за подобрување на дигитализацијата на индустриите.
5.5. Зголемување на поддршката за прилагодување, имплементација и спроведување
на европското законодавство во областа на единствениот дигитален пазар.
6. Поддршка за помирување и добрососедски односи
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6.1. Да се поддржат иницијативите за поттикнување на помирување и транзициска
правда, како што е формирањето на Регионалната комисија за утврдување факти за
воените злосторства и друго кршење на човековите права на територијата на
поранешна Југославија (РЕКОМ).
6.2 Да се поддржи борбата против неказнивоста преку поддршка на Механизмот за
меѓународни кривични трибунали, со цел продлабочување на соработката помеѓу
националните обвинители и заради информирање на јавноста, и на специјалистичките
комори за Косово.
6.3 Да се работи кон регионално решение за решавање на прашањето за исчезнатите
лица и нагазни мини.
6.4. Понатамошно да се поддржат иницијативите за помирување, вклучувајќи го
проширувањето на опфатот и опсегот на Регионалната канцеларија за младинска
соработка и воведување на регионална шема за мобилност.
6.5. Да се зајакне соработката во културата и спортот, вклучително и активности за
заштита на културното наследство на Западен Балкан, борба против нелегалното
тргување со културни добра и промовирање на културни и креативни индустрии,
вклучително и учеството во програмата Креативна Европа.
6.6. Земјите од Западен Балкан ќе бидат целосно поврзани со Европската година на
културното наследство и ќе бидат вклучени во сите релевантни настани и иницијативи.
Да се лансира Рута на наследство ЕУ-Западен Балкан, што ќе се состои од серија
настани кои го слават културното наследство во сите негови форми.
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