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Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia
angažovanosť EÚ v tejto oblasti
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PRÍLOHA
Akčný plán na podporu procesu transformácie západného Balkánu
Hlavné kroky

Harmonogram

1. Posilnenie podpory právneho štátu

1.1. Podporiť vypracovanie podrobných akčných plánov v krajinách 2019 – 2020
západného Balkánu, ktorých cieľom bude odstrániť nedostatky a stanoviť
prioritné kľúčové oblasti v záujme zosúladenie existujúcich právnych
predpisov a postupov s normami EÚ.
1.2. Rozšíriť pôsobnosť poradných misií pre právny štát v krajinách 2019 – 2020
západného Balkánu a podnietiť expertov z členských štátov k väčšej
podpore.
1.3.
Zintenzívniť
monitorovanie
reformného
procesu
vďaka 2018 – 2019
systematickejším misiám zameraným na partnerské hodnotenie
jednotlivých prípadov.
1.4. Zaviesť monitorovanie súdnych konaní v prípadoch závažnej 2019 – 2020
korupcie a organizovanej trestnej činnosti.
1.5. Dosiahnuť lepšie meranie výsledkov v oblasti reformy súdnictva.

2018 – 2019

1.6. Zabezpečiť lepšie využívanie podmienenosti v prístupových 2018
rokovaniach, a to najmä zabezpečením dosiahnutia konkrétnych výsledkov
v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii a organizovanej trestnej
činnosti pred tým, ako bude možné predbežne uzavrieť odborné rokovania
o iných kapitolách.
1.7. Iniciovať podporu krajín západného Balkánu v oblasti nezávislých 2018 – 2019
a pluralitných médií a občianskej spoločnosti prostredníctvom Európskej
nadácie na podporu demokracie.
2. Zvýšenie angažovanosti v oblasti bezpečnosti a migrácie

2.1. Zintenzívniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu 2018 – 2019
a predchádzania násilnému extrémizmu. Mali by sa vytvoriť resp. posilniť
národní koordinátori a úrady pre boj proti násilnému extrémizmu
a vybudovať regionálna sieť národných koordinátorov, a to za podpory siete
EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a regionálnych expertov EÚ
na boj proti terorizmu. Mali by sa vypracovať spoločné akčné plány na boj
proti terorizmu.
2.2. Výrazne zintenzívniť operačnú spoluprácu, okrem iného aj 2018 – 2019
s agentúrami EÚ, v oblasti boja proti medzinárodnej organizovanej
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trestnej činnosti, najmä pokiaľ ide o strelné zbrane, obchodovanie
s drogami, prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi.
2.3. Nasadiť v regióne styčných dôstojníkov Europolu.

2019

2.4. Podporiť uzatvorenie dohôd o spolupráci s Eurojustom.

2019 – 2020

2.5. Ďalej podporovať spoločné vyšetrovacie tímy, do ktorých budú 2018 – 2019
zapojené krajiny západného Balkánu a členské štáty EÚ. V praxi by to
znamenalo aktívne zapojenie Europolu a Eurojustu v súlade s ich
príslušnými mandátmi.
2.6. V maximálnej možnej miere rozšíriť cyklus politík EÚ na boj proti 2018
organizovanej trestnej činnosti s cieľom zapojiť krajiny západného
Balkánu do jeho operačných činností. Vyzvať krajiny západného Balkánu,
aby sa zapájali do osobitných projektov v rámci Európskej
multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti a aby sa
zúčastňovali na zasadnutiach Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu
v oblasti vnútornej bezpečnosti, vrátane tých, ktoré sa konajú spoločne
s Politickým a bezpečnostným výborom ad-hoc v prípade, že sa diskutuje
o konkrétnych projektoch.
2.7. Zvýšiť podporu budovania kapacít v oblasti kybernetickej 2018 – 2019
bezpečnosti a boja proti počítačovej kriminalite vrátane nadviazania
spolupráce s Európskou skupinou pre vzdelávanie a odbornú prípravu
v oblasti boja proti počítačovej kriminalite s cieľom zapojiť sa do činností
Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť.
2.8. Prehĺbiť spoluprácu v oblasti migrácie a riadenia hraníc a posilniť 2018 – 2019
výmenu strategických a taktických informácií pri predchádzaní
neregulárnej migrácii a boji proti nej, ako aj pri návrate štátnych
príslušníkov tretích krajín, a to najmä uzatvorením dohody o štatúte
s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.
2.9. Ešte viac prehĺbiť spoluprácu medzi styčnými dôstojníkmi 2018
nasadenými členskými štátmi EÚ (Európska agentúra pre pohraničnú
a pobrežnú stráž) a príslušnými orgánmi krajín západného Balkánu.
2.10. Zriadiť v krajinách západného Balkánu národné koordinačné centrá 2019
pre kontrolu hraníc a prostredníctvom regionálnej siete ich prepojiť
s národnými koordinačnými centrami pre výmenu informácií v susedných
členských štátoch.
2.11. Vytvoriť medziagentúrnu pracovnú skupinu EÚ koordinovanú 2019
Komisiou, do ktorej bude zapojený Europol, Európska agentúra pre
pohraničnú a pobrežnú stráž, Eurojust, Európske monitorovacie centrum
pre drogy a drogovú závislosť a Agentúra Európskej únie pre odbornú
prípravu v oblasti presadzovania práva, s cieľom nadviazať na rôzne
opatrenia, ktoré majú prijať agentúry EÚ.
2.12. Zhodnotiť akčný plán týkajúci sa potláčania nezákonného 2018 – 2019
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obchodovania so strelnými zbraňami (2015 – 2019) a pripraviť jeho obnovu
v roku 2019 s cieľom účinnejšie sa zamerať na ponuku nezákonných
strelných zbraní a veľké zásoby zbraní.
2.13. Rozšíriť a prehĺbiť štruktúrovaný dialóg s krajinami západného 2018
Balkánu
v oblasti
spoločnej
zahraničnej
a bezpečnostnej
politiky/spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a zvýšiť jeho prínos
pre misie a operácie EÚ na celom svete.
2.14. Ďalej sa zapájať do činností súvisiacich s hybridnými hrozbami, 2018
spravodajskými informáciami, kozmickým priestorom a reformou sektoru
obrany a bezpečnosti.
3. Podpora sociálneho a hospodárskeho rozvoja

3.1. Investičný rámec pre západný Balkán sa rozšíri s cieľom prilákať 2019
a koordinovať ďalšie investície bilaterálnych darcov a medzinárodných
finančných inštitúcií.
3.2. Výrazne zvýšiť mieru poskytovania záruk v medziach investičného 2019
rámca pre západný Balkán v záujme podpory kolektívnych súkromných
investícii.
3.3. Zintenzívniť opatrenia na podporu rozvoja súkromného sektora, 2019
vrátane schémy podporujúcej začínajúce podniky v regióne, a podporiť
úsilie zamerané na inteligentnú špecializáciu.
3.4. Zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu 2018
a využiť ich rastový potenciál.
3.5. Ďalej integrovať krajiny západného Balkánu do existujúcich 2018
vedomostných sietí v EÚ a podporiť budovanie výskumných a inovačných
kapacít v záujme účinnej účasti týchto krajín na rámcových programoch
EÚ.
3.6. Zužitkovať odborné poznatky EÚ na podporu realizácie regionálneho 2018
hospodárskeho priestoru.
3.7. Uľahčiť obchod medzi EÚ a krajinami západného Balkánu, ako aj 2018
v samotnom regióne, a v tejto súvislosti okrem iného vypracovať programy
vzájomného uznávania na základe Stredoeurópskej dohody o voľnom
obchode a regionálneho hospodárskeho priestoru (napr. schválené
hospodárske subjekty).
3.8. Naďalej pomáhať Bosne a Hercegovine a Srbsku v procese ich 2018
pristúpenia k Svetovej obchodnej organizácii.
3.9. Prostredníctvom posilneného dialógu a terénnej a osvetovej činnosti 2018
zintenzívniť pomoc krajinám západného Balkánu s cieľom zabezpečiť
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konvergenciu v prípade kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím.
3.10. Ďalej posilňovať program hospodárskych reforiem a viac ho 2018 – 2019
zosúladiť s existujúcim európskym semestrom pre členské štáty EÚ,
zintenzívniť technickú pomoc a ďalej začleňovať priority programov
hospodárskych reforiem a ministerských politických usmernení do
finančného plánovania nástroja predvstupovej pomoci.
3.11. Klásť väčší dôraz na reformy v oblasti zamestnanosti a sociálneho 2019
systému prostredníctvom lepšieho monitorovania príslušných politík
a organizovania každoročného zasadnutia ministrov krajín EÚ a západného
Balkánu venovaného týmto otázkam, ktoré bude východiskom pre
programy hospodárskych reforiem.
3.12. Poskytovať v krajinách západného Balkánu väčšiu finančnú pomoc 2019 – 2020
v sociálnej oblasti vrátane zdravotníctva.
3.13. Zvýšiť podporu vzdelávania, a to najmä spustením pilotného projektu 2019
mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
3.14. Zvýšiť financovanie v rámci programu Erasmus + na dvojnásobok.

2019 – 2020

4. Zlepšenie prepojenosti

4.1. Podporovať krajiny západného Balkánu, aby vo väčšej miere využívali 2018
príležitosti, ktoré im ponúka Nástroj na prepájanie Európy, a to okrem
iného v súlade s príslušnými cieľmi makroregionálnych stratégií EÚ.
4.2. Rozšíriť energetickú úniu EÚ do krajín západného Balkánu: 2019 – 2020
energetická bezpečnosť, otvorenie trhov a energetická transformácia –
vrátane energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie.
4.3. Podporovať budovanie kapacít a zjednodušiť zapájanie orgánov 2018 – 2019
a organizácií krajín západného Balkánu do činnosti siete regulačných
orgánov v oblasti energetiky a prevádzkovateľov prenosových
a distribučných sústav, konkrétne do činnosti Agentúry pre spoluprácu
regulačných
orgánov
v oblasti
energetiky
a Európskej
siete
prevádzkovateľov prenosových sústav.
4.4. Pracovať na dokončení regionálneho trhu s elektrinou v krajinách 2018 – 2019
západného Balkánu a zabezpečiť, aby sa trh týchto krajín začlenil do
vnútorného trhu EÚ s elektrinou.
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4.5. Ďalej podporovať vytváranie jednotného regulačného priestoru, ako aj 2018
účinný proces reformy trhu s energiou podľa Zmluvy o Energetickom
spoločenstve.
4.6. Podporovať vykonávanie Zmluvy o Dopravnom spoločenstve 2018 – 2019
a plnohodnotný chod jeho sekretariátu.
4.7. Naďalej podnecovať krajiny západného Balkánu k účasti na rôznych 2019
fórach o doprave a na zasadnutiach Výboru pre transeurópsku dopravnú
sieť.
4.8. Podporovať zvýšenú konkurencieschopnosť na základe intenzívnejších 2018 – 2019
opatrení zameraných na odstraňovanie prekážok na hraniciach, najmä
integrovaných cestných a železničných hraničných priechodov.
4.9. Podporovať novú stratégiu v oblasti železničnej dopravy v záujme 2018
začlenenia krajín západného Balkánu do hlavnej siete a trhu EÚ
prostredníctvom ich postupnej integrácie do koridorov základnej siete EÚ –
koridor Orient/Východné Stredozemie a Stredozemný koridor.
4.10. Posúdiť možnosť účasti krajín západného Balkánu v európskych 2018
dopravných agentúrach.
4.11. Podporiť vypracovanie novej stratégie bezpečnosti cestnej 2018 – 2019
premávky vrátane opatrení na zníženie smrteľných dopravných nehôd
pomocou odstránenia miest častých dopravných nehôd.
5. Digitálna agenda pre západný Balkán

5.1. Spustiť Digitálnu agendu pre západný Balkán vrátane plánu na 2018
uľahčenie procesu znižovania poplatkov za roaming.
5.2. Podporovať zavádzanie širokopásmového pripojenia v krajinách 2018 – 2019
západného Balkánu, a to aj prostredníctvom integrácie so sieťou úradov pre
širokopásmové právomoci.
5.3. Podporovať v krajinách západného Balkánu vybudovanie 2018 – 2019
elektronickej
verejnej
správy,
elektronického
obstarávania
a elektronického zdravotníctva, ako aj rozvoj digitálnych zručností.
5.4. Podporovať budovanie kapacít v oblasti digitálnej dôvery 2018 – 2019
a bezpečnosti súbežne so snahou o posilnenie digitalizácie priemyslu.
5.5. Intenzívnejšie podporovať proces prijímania, vykonávania 2018 – 2019
a presadzovania acquis v oblasti digitálneho jednotného trhu.
6. Podpora zmierenia a vytvárania dobrých susedských vzťahov
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6.1. Podporovať iniciatívy zamerané na dosiahnutie zmierenia 2018 – 2019
a presadzovanie spravodlivosti v prechodnom období, ako je regionálna
komisia zriadená na zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných
prípadoch závažného porušenia ľudských práv spáchaných v bývalej
Juhoslávii (RECOM).
6.2. Podporovať boj proti beztrestnosti na základe podpory mechanizmu 2018 – 2019
pre medzinárodné trestné tribunály, a to v záujme prehĺbenia spolupráce
medzi prokurátormi na vnútroštátnej úrovni a informovania verejnosti, ako
aj na základe podpory špecializovaných komôr pre Kosovo.
6.3. Vypracovať regionálne
a nášľapných mín.

riešenia

otázok

nezvestných

osôb 2018 – 2019

6.4. Ďalej podporovať iniciatívy zamerané na dosiahnutie zmierenia vrátane 2018 – 2019
rozšírenia rozsahu pôsobnosti a dosahu Úradu pre regionálnu spoluprácu
mládeže a zavedenia schémy mobility v rámci regiónu.
6.5. Prehĺbiť spoluprácu v oblasti kultúry a športu a realizovať činnosti 2018
zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva krajín západného Balkánu, boj
proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi a podporu
kultúrneho a kreatívneho priemyslu týchto krajín vrátane účasti na
programe Kreatívna Európa.
6.6. Krajiny západného Balkánu budú plne pridružené k Európskemu roku 2018
kultúrneho dedičstva a zapojené do všetkých relevantných podujatí
a iniciatív. Iniciovať cestu kultúrneho dedičstva EÚ – západný Balkán,
ktorá bude pozostávať zo série udalostí propagujúcich kultúrne dedičstvo
vo všetkých jeho formách.
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