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процеси
ЕЕСК го промовира и поддржува развојот на eкономски 

и социјални совети или слични институции во земјите од 

регионот.

ЕЕСК постојано се залага за засилување на социјалниот и 

граѓанскиот дијалог, преку неговите мислења или преку 

учество на неговите членови на конференции и настани. 

Редовни контакти
Членовите на ЕЕСК учествуваат на различни конференции 

или настани кои се однесуваат на Западен Балкан 

организирани во Брисел или во регионот.

Тие исто така се среќаваат со претставници на организации 

на граѓанското општество во рамките на научни посети 

организирани во Брисел или програми управувани од други 

институции на ЕУ како што се: Програмата за посета на ЕУ 

или Програмата за дијалог на граѓанското општество.

Европски економски и социјален комитетEвропски економски и социјален комитет

Европски економски и социјален комитетEвропски економски и социјален комитет

Print:
QE-02-18-191-MK-C

ISBN 978-92-830-3963-1
doi:10.2864/79311

Online:
QE-02-18-191-MK-N

ISBN 978-92-830-3956-3
doi:10.2864/584503

@EESC_REX  #EESC_WB



   

   

ЕЕСК и Западен Балкан: 
ПРИСТАП НА ДВЕ 
НИВОА
Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК) има развиено 

двоен пристап, регионален и билатерален, за неговите односи со 

организациите на граѓанското општество (ОГО) од Западен Балкан. 

Двата се поврзани со заеднички општи цели, и тоа: 

n	 да придонесат за консолидација на демократијата и идното 

пристапување во ЕУ;

n да го охрабрат граѓанскиот и социјалниот дијалог:

• со развивањето на култура на дијалог помеѓу властите и ОГО 

како и помеѓу самите ОГО;

• преку создавање транспарентни и ефикасни институционални 

рамки за граѓански и социјален дијалог;

• преку промовирање на воспоставувањето соодветни правни 

средини за активностите на ОГО;

n да ги зајакнат мрежите на граѓанското општество;

n да ја зголемат размената на искуства и најдобри практики.

Регионален пристап
Комисијата за следење на Западен Балкан – постојано внатрешно 

тело основано од страна на ЕЕСК во 2004 година – е главниот 

инструмент за координирање на активностите на ЕЕСК во 

оваа смисла. Улогата на комисијата за следење исто така е да 

ги набљудува промените во политичката, економската и во 

социјалната состојба во земјите од Западен Балкан како и односите 

помеѓу ЕУ и Западен Балкан. Исто така, комисијата за следење 

поттикнува соработка помеѓу ЕЕСК и организациите на граѓанското 

општество од Западен Балкан. 

ЕЕСК исто така усвојуваше мислења за теми од регионален интерес 

за Западниот Балкан, како што се транспортната политика,руралниот 

развој и вработувањето или енергетската политика. Процесот на 

изработка на мислењата овозможи засилување на регионалната 

соработка на ниво на граѓанско општество за тие теми преку 

организирање на дискусии за истите. 

Форумот е дел од работата на комисијата за следење. Организиран 

на секои две години од 2006 година, тој создава можност за размена 

на гледишта за моменталната состојба на граѓанското општество во 

регионот, неговите потреби и понатамошен развој. Тој ги зближува 

учесниците од земјите на Западен Балкан, членовите на ЕЕСК, 

претставниците на националните Економски и социјални совети 

и слични институции, меѓународни социолошки професионални 

организации (работодавачи, синдикати, земјоделци, потрошувачи), 

НВО-и, претставници на ЕУ институции и дипломати. Учесниците 

усвојуваат заклучоци што се однесуваат на националните власти и на 

Европските институции.

Шестиот форум, организиран во јули 2017 година во Сараево, им 

овозможи на учесниците да дискутираат за прашања како што се 

перспективите за односите меѓу ЕУ и Западен Балкан, улогата на 

организациите на граѓанското општество во промовирањето на 

одржлив раст и вработување, миграцијата, слободата на изразување 

и медиумите, како и правата и еманципацијата на жените. Помеѓу 

различните препораки усвоени од учесниците, може да се нагласи 

повикот на институциите на ЕУ за понатамошно помагање на земјите 

од регионот да развиваат социјален и граѓански дијалог кој добро ќе 

функционира.

Билатерален пристап
ЕЕСК исто така работи и на билатерална основа преку изработката на 

мислења и основањето на Здружени советодавни комитети (ЗСК-и). 

Мислења
Како советодавно тело на институциите на ЕУ, една од главните 

функции на ЕЕСК е да подготви мислења за неколку политики на 

ЕУ. Во 2007 година, ЕЕСК започна да работи на група мислења во 

врска со состојбата на граѓанското општество во секоја од земјите 

од регионот. До 2015 година, ЕЕСК објави мислења за улогата на 

граѓанското општество во секоја земја.

За да се подготви секое мислење, делегација со членови на ЕЕСК ја 

посети соодветната земја за да се сретне со различните релевантни 

фактори со цел да ги вклучи истите во изработката на мислењето.

Здружени советодавни комитети на 
граѓанското општество 

ЕЕСК е исто така вклучен во процесот на проширување на ЕУ 

преку формирањето Здружени советодавни комитети (ЗСК-и). Тие 

ја надополнуваат институционалната рамка на ЕУ поврзана со 

секој Договор за стабилизација и за асоцијација (ДСА) потпишан и 

ратификуван помеѓу ЕУ и земјата од регионот. Тој им овозможува 

на организациите на граѓанското општество од ЕУ и од земјата од 

регионот, да го набљудуваат патот на земјата кон пристапувањето 

во ЕУ штом ги започне преговорите за пристапување. Тој е исто 

така платформа за дијалог за претставниците на граѓанските 

општества да дискутираат за прашања кои се од заеднички 

интерес. Тој исто така ги подготвува претставниците од 

граѓанското општество да му се придружат на ЕЕСК.

Беа формирани ЗКК помеѓу ЕУ и Република Црна Гора и ЕУ и 

Република Србија и се одржуваат редовни состаноци.

Меѓуинституционална 
соработка
За да се има сеопфатен пристап кон регионот, ЕЕСК, преку Ко-

мисијата за следење, одржува силна врска со институциите и 

агенциите на ЕУ (Европската комисија, Европскиот парламент, 

Советот на ЕУ, Комитетот на регионите, Европската фондација за 

обука) како и со активните меѓународни организации на Западен 

Балкан како што се: Меѓународната канцеларија за труд, ОБСЕ и 

Регионалниот совет за соработка.

ЕУ институциите може да побараат од ЕЕСК да подготви истра-

жувачко мислење на одредена тема, да придонесе за дефини-

рање на политиките или програмите на ЕУ. Неодамна, Европ-

ската комисија побара од ЕЕСК да подготви мислење за „Улогата 

на граѓанското општество во односите помеѓу ЕУ и Србија”, а 

бугарското претседателство на Советот на ЕУ побара од ЕЕСК да 

подготви мислење за „Економската и социјална кохезија и европ-

ската интеграција на земјите од Западен Балкан - предизвици и 

приоритети”.

Понатаму, соработката со Делегациите на Европската унија во 

земјите од регионот се покажа како клучна за промовирање и 

развивање дијалог со организациите на граѓанското општество.

Форум на граѓанското општество  
на Западен Балкан


