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ШЕСТ НОВИ ВОДЕЩИ ИНИЦИАТИВИ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА
ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
В стратегията за Западните Балкани се представя безпрецедентната подкрепа на ЕС, изразяваща се в шест водещи
инициативи, за процеса на реформи в държавите от този регион, насочен към конкретни области от интерес както
за тях, така и за ЕС:
ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА
ИНИЦИАТИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА
АНГАЖИМЕНТА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА
ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА
И МИГРАЦИЯТА
Обхватът на съществуващите инструменти, например подробни планове
за действие, ще бъде разширен, така че да включва и страните от
Западните Балкани. Оценката на изпълнението на реформите ще
бъде засилена, включително и чрез разработване на показатели
за въздействието, мониторинг на съдебните процеси, мисии за
партньорски проверки по конкретни случаи и нови консултативни мисии.
Инструментариумът, предоставен в рамките за преговорите с Черна гора
и Сърбия, ще се използва по-широко.

ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ПОДКРЕПАТА
ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Това ще включва разширяване на Инвестиционната рамка за Западните
Балкани, създаване на гаранционен фонд, подпомагане на стартиращи
предприятия, достъп на МСП до финансиране и изследвания и иновации.
Също така ще бъде мобилизиран експертен опит в подкрепа на
създаването на регионално икономическо пространство и укрепването
на дейността във връзка с програмата за икономически реформи,
включително засилване на вниманието към заетостта и социалните
реформи. Подкрепата за социалния сектор, по-специално образованието
и здравеопазването, ще се засили, като средствата в рамките на
„Еразъм+“ ще бъдат удвоени.

ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА
ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Тя включва пет области на действие: пътна карта за понижаване на
разходите за роуминг; помощ за разгръщането на широколентова
инфраструктура; развитие на електронно управление, електронни
обществени поръчки, електронно здравеопазване и цифрови умения;
изграждане на капацитет във връзка с доверието в цифровите
технологии и тяхната сигурност успоредно с усилията за по-голяма
цифровизация на промишлеността; засилване на подкрепата за
приемането и прилагането на достиженията на правото на ЕС. Сред
постиженията досега са пътната карта за понижаване на цените на
роуминга и първата в историята среща на върха на Западните Балкани
в областта на цифровите технологии, състояла се в Скопие.

Засилване на сътрудничеството в борбата с организираната
престъпност, тероризма и насилническия екстремизъм, както и в
областта на сигурността на границите и управлението на миграцията. В
региона ще бъдат командировани служители за връзка на Европол, като
същевременно ще бъде засилена координацията между служителите за
връзка, командировани в региона от Комисията, други агенции на ЕС
и страните членки; Допълнително ще се насърчават създаването на
съвместни екипи за разследване и сключването на споразумения за
статута с Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

ИНИЦИАТИВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА
СВЪРЗАНОСТТА
в региона и в ЕС, включително подкрепа за нови инвестиции.
Увеличаването на финансирането в областта на транспорта и
енергетиката, включително цифровата икономика, ще доведе до
по-нататъшно засилване на икономическата интеграция в региона
и в ЕС. По-добрите връзки ще създадат условия за повишаване на
конкурентоспособността, икономическия растеж и сигурността на
снабдяването. Енергийният съюз на ЕС следва да бъде разширен и да
обхване Западните Балкани.

ИНИЦИАТИВА В ПОДКРЕПА НА ПОМИРЕНИЕТО
И ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯS
Това ще включва подкрепа за правосъдието в условията на преход, за
решаване на проблема с изчезнали лица и за засилено сътрудничество
в областта на образованието, културата, младежта и спорта, както и
за разширяването на обхвата на дейността на Регионалната служба
за младежко сътрудничество. Западните Балкани ще участват
пълноценно в Европейската година на културното наследство; през
февруари бе дадено начало на инициативата за път на културното
наследство ЕС—Западни Балкани.

