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ЕИСК и Западните Балкани:

ПОДХОД НА ДВЕ НИВА

Форум на гражданското общество от
Западните Балкани
Форумът е част от дейността на комитета за наблюдение. Той се

двуизмерен подход – регионален и двустранен, към своите

организира на всеки две години от 2006 г. насам и дава възможност

отношения с организациите на гражданското общество (ОГО) в

за обмен на мнения за текущата ситуация, нуждите и бъдещото

държавите от Западните Балкани. И двете измерения са свързани с

развитие на гражданското общество в региона. Форумът събира

общите глобални цел, а именно:

участници от страните в Западните Балкани, членове на ЕИСК,

n

членове на ЕИСК посещаваше съответната държава, за да се
срещне с различни заинтересовани страни и да използва приноса

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) разработи

n

В рамките на подготовката на всяко становище делегация от

им при изготвянето на становището.

Съвместни консултативни комитети
на гражданското общество

принос към утвърждаването на демокрацията и бъдещото

представители на националните икономически и социални съвети

присъединяване към ЕС;

и сродни институции, международни социално-професионални

ЕИСК участва в процеса на разширяване на ЕС и посредством

насърчаване на гражданския и социалния диалог:

организации (работодатели, профсъюзи, земеделски стопани,

създаването на съвместни консултативни комитети (СКК) на

• чрез изграждане на култура на диалог между властите и ОГО и

потребители), НПО, представители на институциите на ЕС и

гражданското

дипломати. Участниците приемат заключения, адресирани до

рамка на ЕС, свързана с всяко споразумение за стабилизиране

националните власти и европейските институции.

и асоцииране (ССА) между ЕС и държава от региона. СКК дава

Шестото издание на форума, организирано през юли 2017 г. в

възможност на организации на гражданското общество от

Сараево, даде възможност на участниците да обсъдят въпроси

ЕС и съответната държава да следят нейния напредък по пътя

между самите ОГО;
• чрез създаване на прозрачни и ефективни институционални
рамки за гражданския и социалния диалог;
• чрез подпомагане на създаването на адекватна правна среда

общество.

Те

допълват

институционалната

като перспективите на отношенията между ЕС и Западните Балкани,

към членство в ЕС след започването на присъединителните

n

укрепване на мрежите на гражданското общество;

ролята на организациите на гражданското общество за насърчаване

преговори. Той е платформа за диалог между представители

n

засилване на обмена на опит и най-добри практики.

на устойчивия растеж и заетостта, миграцията, свободата на

на гражданското общество за обсъждане на въпроси от

словото и медиите, както и правата и овластяването на жените.

общ интерес. Освен това той подготвя представители на

Сред различните препоръки, които участниците приеха, можем

гражданското общество да станат членове на ЕИСК.

да отбележим призива към институциите на ЕС да продължат да

Вече са създадени СКК „ЕС-Черна гора“ и СКК „ЕС Сърбия“, които

помагат на държавите в региона да развиват добре функциониращ

заседават редовно.

за дейността на ОГО;

Регионален подход
Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ – постоянен вътрешен

социален и граждански диалог.

орган, създаден от ЕИСК през 2004 г. – е основният инструмент
за координиране на дейностите на ЕИСК в тази сфера. Комитетът
за наблюдение е натоварен и със задачата да следи промените в

Двустранен подход

политическата, икономическата и социалната ситуация в страните

Меж дуинс тит уциона лно
сътрудничество
За да може да прилага цялостен подход към региона, ЕИСК,

от Западните Балкани и в отношенията между ЕС и Западните

ЕИСК работи и на двустранна основа, като изготвя становища и

посредством комитета за наблюдение, поддържа тесни връзки

Балкани. Освен това комитетът за наблюдение насърчава

създава съвместни консултативни комитети (СКК).

с институциите и агенциите на ЕС (Европейската комисия,

сътрудничеството между ЕИСК и организациите на гражданското

Европейския парламент, Съвета на ЕС, Комитета на регионите,

общество в Западните Балкани.

Становища

ЕИСК прие редица становища по теми от интерес за регионите

Една от основните функции на ЕИСК, в качеството му на

като Международната организация на труда, ОССЕ и Съвета за

в Западните Балкани, като транспортната политика, развитието

консултативен орган на институциите на ЕС, е да изготвя становища

регионално сътрудничество.

на селските райони, заетостта и енергийната политика. Самият

по няколко политики на ЕС. През 2007 г. ЕИСК започна поредица от

Институциите на ЕС могат да поискат от ЕИСК да изготви

процес на изготвяне – посредством организираните изслушвания

становища, посветени на състоянието на гражданското общество

проучвателно становище по конкретна тема, с което да

– даде тласък на регионалното сътрудничество по тези теми на

във всяка от страните от региона. До 2015 г. ЕИСК беше изготвил

допринесе за разработването на политиките или програмите

равнище гражданско общество.

становища за ролята на гражданското общество във всяка една

на ЕС. Неотдавна Европейската комисия поиска от ЕИСК да

държава.

изготви становище относно „Ролята на гражданското общество

Европейската фондация за обучение), както и с действащи в
региона на Западните Балкани международни организации

