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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
Мислења
Голем број на мислења беа елаборирани и прифатени од ЕЕСК на теми 
од регионален интерес, вклучувајќи ја и стратегијата за проширување 
на ЕУ, родовите прашања кои се специфични за регионот, Зелената 
aгенда и одржливиот развој, економската и социјална кохезија 
на Западен Балкан, претпристапните финансиски инструменти, 
транспорт, политики за вработување и енергетика итн. Процесот на 
подготовка овозможи зајакнување на регионалната соработка на 
ниво на граѓанско општество преку консултации и сослушувања. 

Комисијата за следење  
на Западен Балкан
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 земјите на Западниот 
Балкан. Улогата на комисијата за следење, исто така, има за цел 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.  

Форум на граѓанското општество  
на Западен Балкан
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 eкономски 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.

Осмиот форум, кој беше организиран на 30 септември и 1 октомври 
2021 година во Скопје, им даде можност на учесниците да дискутираат 
за прашања како што се перспективите на односите помеѓу ЕУ 
и Западниот Балкан, улогата на организациите на граѓанското 
општество во справувањето по КОВИД, одржливиот развој и 
имплементацијата на Зелената aгенда за Западен Балкан, како и 
состојбата на социјален дијалог и како да се овозможи граѓански 
простор во Западниот Балкан. Помеѓу различните препораки усвоени 
од учесниците, може да се нагласи повикот за социјалните партнери 
и организираното граѓанско општество да имаат активна улога во 
процесот на проширување, пополнувајќи ја празнината помеѓу 
политиката и луѓето.

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. 
ЕЕСК објави мислења за улогата на граѓанското општество во секоја 
земја од Западен Балкан, вклучувајќи различни релевантни фактори 
во изработката на мислењата. 

Здружени советодавни комитети  
на граѓанското општество
ЕЕСК е, исто така, вклучен во процесот на проширување на ЕУ 
преку формирањето Здружени советодавни комитети (ЗСК-и) на 
граѓанското општество. 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 се започне со 
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. Се надеваме 
многу скоро да бидат формирани ЗКК со Северна Македонија и 
Албанија.

Меѓуинституционална 
соработка
За да се има сеопфатен пристап кон регионот, ЕЕСК, преку 
Комисијата 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 
истражувачко мислење на одредена тема, да придонесе за 
дефинирање на политиките или програмите на ЕУ. ЕЕСК може, и 
често го прави тоа, да предлага самоиницирани мислења на теми 
од особено значење за организираното граѓанско општество. 

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.


