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ПРИЛОЖЕНИЕ
към
СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните
Балкани
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ПРИЛОЖЕНИЕ
План за действие в подкрепа на трансформацията на Западните Балкани
Основни действия

График

1. Засилване на подкрепата за принципите на правовата държава

1.1. Подкрепа за изготвянето на подробни планове за действие за 2019—
Западните Балкани за отстраняване на недостатъците и отдаване на 2020 г.
приоритет на ключови въпроси с цел привеждане на действащото
законодателство и практики в съответствие със стандартите на ЕС.
1.2. Разширяване на консултативните мисии в сферата на правовата 2019—
държава на Западните Балкани и насърчаване на по-голямо 2020 г.
подпомагане от експерти от държавите членки.
1.3. Засилване на мониторинга на реформите чрез по-систематични 2018—
мисии за партньорски проверки за всеки конкретен случай.
2019 г.
1.4. Въвеждане на мониторинг на съдебните процеси в областта на 2019—
тежката корупция и организираната престъпност.
2020 г.
1.5. Предприемане на действия за по-точно измерване на резултатите 2018—
от реформата на съдебната система.
2019 г.
1.6. Предприемане на действия за по-ефективното използване на 2018 г.
набора от условия в преговорите за присъединяване, по-специално
като се осигури постигането на конкретни резултати в реформата на
съдебната система и борбата с корупцията и организираната
престъпност преди временното приключване на техническите
преговори по други глави.
1.7. Поетапно предоставяне на подкрепа за Западните Балкани в 2018—
областта на независимите и плуралистичните медии и гражданското 2019 г.
общество чрез Европейския фонд за демокрация.
2. Засилване на ангажимента в областта на сигурността и миграцията

2.1. Засилване на съвместната работа в борбата с тероризма и за 2018—
предотвратяване на насилническия екстремизъм. Необходимо е да 2019 г.
бъдат установени национални координатори и бюра за борба с
насилническия екстремизъм или тяхната работа да бъде засилена и да
бъде създадена регионална мрежа на националните координатори с
подкрепата на Мрежата на ЕС за осведоменост по въпросите на
радикализацията и регионалния експерт от ЕС в областта на борбата с
тероризма. Изготвяне на съвместни планове за действие за борба с
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тероризма.
2.2. Значително засилване на оперативното сътрудничество, 2018—
включително с агенциите на ЕС, в борбата с международната 2019 г.
организирана престъпност, по-специално огнестрелните оръжия,
трафика на наркотици, контрабандата на мигранти и трафика на хора.
2.3. Командироване на служители за връзка на Европол в региона.
2.4. Насърчаване на финализирането
сътрудничество с Евроюст.

на

споразумения

2019 г.
за 2019—
2020 г.

2.5. Допълнително насърчаване на съвместните екипи за разследване 2018—
с участието на Западните Балкани и държави — членки на ЕС. Това 2019 г.
предполага активното участие на Евроюст и Европол в съответствие с
техните мандати.
2.6. Разширяване на цикъла на политиката на ЕС във връзка с 2018 г.
организираната престъпност, за да могат Западните Балкани да бъдат
включени в оперативните му дейности. Отправяне на покана към
Западните Балкани за участие в конкретни проекти на Европейската
мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи и в
срещи на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество по
въпросите на вътрешната сигурност, включително срещи, които се
провеждат съвместно с Политическия комитет по въпросите на
сигурността и на които се обсъждат проектите.
2.7. Увеличаване на подкрепата за изграждането на капацитет в 2018—
областта на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността, 2019 г.
включително сътрудничество с Европейската група за обучение и
образование в областта на киберпрестъпността, с оглед на участие в
Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна
сигурност.
2.8. Засилване на сътрудничеството в областта на миграцията и 2018—
управлението на границите, увеличаването на притока на 2019 г.
стратегическа и тактическа информация за предотвратяването на
незаконната миграция и борбата с нея и връщането на граждани на
трети държави, по-специално чрез сключването на споразумения за
статута с Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
2.9. Допълнително засилване на сътрудничеството между служителите 2018 г.
за връзка, разположени от ЕС (Европейската агенция за гранична и
брегова охрана), държавите членки и компетентните органи на
държавите от Западните Балкани.
2.10. Създаване на национални координационни центрове за 2019 г.
граничен контрол в държавите от Западните Балкани, които ще бъдат
свързани с националните координационни центрове за обмен на
информация в съседните държави членки чрез регионална мрежа.
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2.11. Създаване на междуведомствена специална работна група на 2019 г.
ЕС, координирана от Комисията и с участието на Европол,
Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Евроюст,
Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и
Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на
правоприлагането, с цел проследяване на различните действия, които
агенциите на ЕС трябва да предприемат.
2.12. Оценяване на плана за действие за 2015—2019 г. относно 2018—
незаконния трафик на огнестрелни оръжия с оглед на подготвянето на 2019 г.
неговото подновяване през 2019 г. с цел по-ефективно справяне с
доставките на незаконни огнестрелни оръжия и огромните
наличности на оръжие.
2.13. Разширяване и задълбочаване на структуриран диалог за общата 2018 г.
външна политика и политика на сигурност/общата политика за
сигурност и отбрана със Западните Балкани и по-голямо участие в
мисиите и операциите на ЕС по света.
2.14. Задълбочаване на участието в действия, свързани с хибридните 2018 г.
заплахи, разузнаването, космическото пространство и реформата на
сектора на отбраната и сигурността.
3. Подкрепа за социално-икономическото развитие

3.1. Инвестиционната рамка за Западните Балкани ще бъде 2019 г.
разширена с цел допълнително привличане и координиране на
инвестициите от двустранните донори и международните финансови
институции.
3.2. Значително засилване на предоставянето по линия на 2019 г.
Инвестиционната рамка за Западните Балкани на гаранции за
привличането на частни инвестиции.
3.3. Предприемане на по-активни мерки за подпомагане на развитието 2019 г.
на частния сектор, включително схема за подкрепа на стартиращи
предприятия в региона, и за подпомагане на усилията, насочени към
интелигентна специализация.
3.4. Увеличаване на достъпа до финансиране и мобилизиране на 2018 г.
потенциала за растеж на малките и средните предприятия.
3.5. По-нататъшно интегриране на Западните Балкани в 2018 г.
съществуващите мрежи на ЕС за обмен на знания и подпомагане на
изграждането на капацитет в областта на научните изследвания и
иновациите за целите на ефективното участие в рамковите програми
на ЕС.
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3.6. Мобилизиране на експертните познания на ЕС в подкрепа на 2018 г.
създаването на регионалното икономическо пространство.
3.7. Улесняване на търговията между ЕС и Западните Балкани и в 2018 г.
региона, включително разработването на програми за взаимно
признаване въз основа на Централноевропейското споразумение за
свободна търговия и регионалното икономическо пространство
(например одобрени икономически оператори).
3.8. Оказване на по-голямо съдействие на Босна и Херцеговина и 2018 г.
Сърбия в процеса на присъединяване към Световната търговска
организация.
3.9. Увеличаване на подкрепата за държавите от Западните Балкани с 2018 г.
оглед на сближаването на упражнявания от тях контрол върху износа
на стоки с двойна употреба чрез по-активни диалози и дейности по
места.
3.10. Допълнително засилване на дейността във връзка с програмата 2018—
за икономическа реформа чрез привеждането ѝ в съответствие с 2019 г.
действащия европейски семестър за държавите — членки на ЕС,
увеличаване на техническото подпомагане и допълнително
интегриране на приоритетите от програмите за икономическа реформа
и от насоките относно политиката на правителството в програмирането
на Инструмента за предприсъединителна помощ.
3.11. Засилване на акцента върху заетостта и социалните реформи 2019 г.
чрез по-строг мониторинг на съответните политики и провеждането на
годишна среща между ЕС и държавите от Западните Балкани по тези
въпроси, като резултатите от тях ще бъдат отразявани в програмите за
икономическа реформа.
3.12. Предоставяне на по-голяма финансова помощ за социалната 2019—
сфера в държавите от Западните Балкани, включително за 2020 г.
здравеопазването.
3.13. Увеличаване на подкрепата за образованието, по-специално 2019 г.
стартиране на пилотен проект за мобилност в областта на
професионалното образование и обучение.
3.14. Удвояване на финансирането по линия на програмата 2019—
„Еразъм+“.
2020 г.
4. Увеличаване на свързаността

4.1. Подкрепа за по-активно използване на възможностите по линия на 2018 г.
Механизма за свързване на Европа на Западните Балкани в
съответствие с целите на макрорегионалните стратегии на ЕС.
4.2. Разширяване на Енергийния съюз на ЕС и включване на 2019—
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Западните Балкани в него: сигурност на енергийните доставки, 2020 г.
отваряне на пазарите и енергиен преход, включително енергийна
ефективност и енергия от възобновяеми източници.
4.3. Подкрепа за изграждането на капацитет и улесняване на участието 2018—
на органите и организациите от Западните Балкани в дейността на 2019 г.
мрежата на енергийните регулатори и операторите на преносни
системи, по-специално Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия и Европейската мрежа на операторите на
преносни системи.
4.4. Завършване на изграждането на регионалния пазар на 2018—
електроенергия на Западните Балкани и осигуряване на интегрирането 2019 г.
му във вътрешния пазар на електроенергия на ЕС.
4.5. По-голяма подкрепа за създаването на единно регулаторно 2018 г.
пространство и провеждането на ефективен процес на реформи на
енергийния пазар в контекста на Договора за Енергийна общност.
4.6. Подкрепа за изпълнението на Договора за създаване на 2018—
Транспортната общност и за пълноценното функциониране на 2019 г.
свързания с договора секретариат.
4.7. Продължаващо насърчаване на участието на Западните Балкани в 2019 г.
различни форуми, посветени на транспорта, и в заседания на комитета
на трансевропейската транспортна мрежа.
4.8. Подкрепа за по-голяма конкурентоспособност чрез засилени мерки 2018—
за премахване на препятствията по границите, по-специално 2019 г.
интегрирани гранични пропускателни пунктове за шосейния и
железопътния транспорт.
4.9. Подкрепа за нова стратегия за железопътния транспорт, за да 2018 г.
могат Западните Балкани да бъдат включени в основната мрежа и пазар
на ЕС чрез постепенното им интегриране в основните транспортни
коридори на ЕС през Изтока/Източното Средиземноморие и
Средиземноморието.
4.10. Проучване на възможността за разрешаване на участието на 2018 г.
Западните Балкани в европейски транспортни агенции.
4.11. Помощ за изготвянето на нова стратегия за пътна безопасност, 2018—
включително предприемане на действия за намаляване на смъртните 2019 г.
случаи по пътищата чрез отстраняване на участъците, представляващи
заплаха за пътната безопасност.
5. Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

5.1. Стартиране на програма в областта на цифровите технологии за 2018 г.
Западните Балкани, включително пътна карта за улесняване на
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понижаването на цените на роуминга.
5.2. Подкрепа за внедряването на мрежи за широколентов достъп на 2018—
Западните Балкани, включително чрез интегриране в мрежата на 2019 г.
Службата по широколентовия достъп.
5.3. Подкрепа за развиване на електронното управление, 2018—
електронните обществени поръчки, електронното здравеопазване и 2019 г.
уменията в областта на цифровите технологии на Западните Балкани.
5.4. Подкрепа за изграждането на капацитет във връзка с доверието в 2018—
цифровите технологии и тяхната сигурност успоредно с усилията за 2019 г.
по-голяма цифровизация на промишлеността.
5.5. Увеличаване на подкрепата за приемането, прилагането и 2018—
изпълнението на достиженията на правото на ЕС в областта на 2019 г.
цифровия единен пазар.
6. Подкрепа за помирението и добрите съседски отношения

6.1. Подкрепа за инициативи за насърчаване на помирението и 2018—
правосъдието в условията на преход, като Регионалната комисия за 2019 г.
установяване на факти относно военните престъпления и други
сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия
(RECOM).
6.2. Подкрепа за борбата с безнаказаността чрез подпомагане за 2018—
Механизма за международните наказателни трибунали с цел 2019 г.
задълбочаване на сътрудничеството между националните прокурори и
уведомяване на обществеността и чрез подпомагане за
специализираните състави за Косово.
6.3. Предприемане на действия за намирането на регионално решение 2018—
за уреждане на въпросите с изчезналите лица и противопехотните 2019 г.
мини.
6.4. Оказване на по-голяма подкрепа за инициативи за помирение, 2018—
включително разширяване на обсега на действие на Регионалната 2019 г.
служба за младежко сътрудничество и въвеждане на схема за
мобилност в региона.
6.5. Засилване на сътрудничеството в областта на културата и спорта, 2018 г.
включително предприемане на действия за опазване на културното
наследство на Западните Балкани, за борба с незаконния трафик на
културни ценности и за насърчаване на културните и творческите
индустрии, включително участие в програмата „Творческа Европа“.
6.6. Държавите от Западните Балкани ще бъдат изцяло асоциирани към 2018 г.
Европейската година на културното наследство и ще участват във
всички подходящи мероприятия и инициативи. Стартиране на
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инициатива за път на културното наследство ЕС—Западните
Балкани, предвиждаща поредица от събития, посветени на културното
наследство във всичките му форми.

BG

7

BG

