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ANEXĂ  

 

Planul de acțiune în sprijinul transformării Balcanilor de Vest 

Acțiuni principale Calendar 

1. Consolidarea sprijinirii statului de drept 

 

1.1. Acordarea de sprijin pentru instituirea unor planuri de acțiune detaliate 

în Balcanii de Vest, destinate să remedieze deficiențele constatate și să 

abordeze cu prioritate aspectele esențiale pentru alinierea legislației și 

practicilor existente la standardele UE. 

2019-

2020 

1.2. Extinderea misiunilor de consiliere pe tema statului de drept în 

Balcanii de Vest și promovarea unui sprijin sporit din partea experților 

statelor membre. 

2019-

2020 

1.3. Intensificarea monitorizării reformelor prin misiuni de evaluare inter 

pares mai sistematice, bazate pe cazuri concrete. 

2018-

2019 

1.4. Introducerea monitorizării proceselor în domeniul corupției grave și al 

criminalității organizate.  

2019-

2020 

1.5. Acțiuni menite să asigure o mai bună măsurare a rezultatelor 

reformei sistemului judiciar.  

2018-

2019 

1.6. Acțiuni menite să garanteze o utilizare mai bună a condiționalității în 

cadrul negocierilor de aderare, asigurându-se în special că s-au obținut 

rezultate concrete în reforma sistemului judiciar și în lupta împotriva 

corupției și a criminalității organizate înainte ca discuțiile tehnice cu privire 

la alte capitole să poată fi închise provizoriu.  

2018 

1.7 Acordarea de sprijin pentru Balcanii de Vest prin intermediul Fondului 

European pentru Democrație în domeniul independenței și pluralismului 

mass-mediei și în cel al societății civile. 

2018-

2019 

2. Consolidarea angajamentului în materie de securitate și de migrație 

 

2.1. Intensificarea activităților comune privind combaterea terorismului și 

prevenirea extremismului violent. Cu sprijinul Rețelei UE pentru 

sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare și al expertului regional al 

UE pentru combaterea terorismului, ar trebui să se instituie la nivel național 

posturi de coordonatori și birouri pentru combaterea extremismului violent 

sau să se consolideze entitățile existente cu această funcție, precum și să se 

creeze o rețea regională a coordonatorilor naționali. Ar trebui să se elaboreze 

planuri de acțiune comune privind combaterea terorismului. 

2018-

2019 

2.2. Intensificarea semnificativă a cooperării operaționale, inclusiv cu 2018-
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agențiile UE, în cadrul luptei împotriva criminalității organizate 

internaționale, în special în ceea ce privește traficul de droguri, armele de 

foc, introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane.  

2019 

2.3. Detașarea de ofițeri de legătură Europol în întreaga regiune.  2019 

2.4. Promovarea finalizării acordurilor de cooperare cu Eurojust.  2019-

2020 

2.5. Promovarea în continuare a echipelor comune de anchetă alcătuite din 

reprezentanți ai țărilor din Balcanii de Vest și ai statelor membre ale UE. 

Acest demers ar trebui să determine implicarea activă a Eurojust și Europol, 

în conformitate cu mandatul fiecărei agenții. 

2018-

2019 

2.6. Extinderea ciclului de politici ale UE privind criminalitatea 

organizată, în măsura posibilului, pentru a include Balcanii de Vest în 

activitățile sale operaționale. Invitarea țărilor din Balcanii de Vest să 

participe la proiecte specifice ale Platformei multidisciplinare europene 

împotriva amenințărilor infracționale și la reuniunile Comitetului permanent 

pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă, inclusiv la 

reuniunile organizate ad-hoc împreună cu Comitetul politic și de securitate, 

atunci când sunt discutate proiectele. 

2018 

2.7. Acordarea unui sprijin sporit pentru consolidarea capacităților în 

domeniul securității cibernetice și al combaterii criminalității 

informatice, inclusiv pentru cooperarea cu Grupul european de formare și 

educație în combaterea criminalității informatice, în vederea participării la 

activitatea Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor. 

2018-

2019 

2.8. Intensificarea cooperării privind gestionarea migrației și a 

frontierelor, consolidarea fluxului de informații strategice și tactice din 

cadrul activităților de prevenire și combatere a migrației neregulamentare 

și de returnare a resortisanților din țări terțe, în special prin încheierea de 

acorduri privind statutul cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă.  

2018-

2019 

2.9. Intensificarea în continuare a cooperării dintre ofițerii de legătură 

detașați de statele membre ale UE (Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă) și autoritățile competente din Balcanii de Vest.  

2018 

2.10. Înființarea, în țările din Balcanii de Vest, de centre naționale de 

coordonare pentru controlul frontierelor și conectarea acestora, printr-o 

rețea regională, cu centrele naționale de coordonare pentru schimbul de 

informații din statele membre învecinate. 

2019 

2.11. În vederea monitorizării diferitelor acțiuni care urmează să fie 

întreprinse de către agențiile UE, crearea unui grup operativ inter-agenții 

al UE, coordonat de Comisie, alcătuit din reprezentanți ai Europol, ai 

Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ai 

Eurojust, ai Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie și ai 

2019 
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Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii. 

2.12. Evaluarea Planului de acțiune 2015-2019 privind traficul ilicit de arme 

de foc pentru a pregăti reînnoirea acestuia în 2019, cu scopul de a aborda cu 

mai multă eficacitate furnizarea de arme de foc ilicite și stocul mare de 

arme.  

2018-

2019 

2.13. Extinderea și aprofundarea dialogului structurat cu țările din Balcanii 

de Vest din cadrul politicii externe și de securitate comune/politicii de 

securitate și apărare comune și sporirea contribuției acestora la misiunile 

și operațiunile UE din întreaga lume.  

2018 

2.14. Dezvoltarea în continuare a participării la acțiuni legate de 

amenințările hibride, serviciile de informații, spațiu și reforma sectorului 

apărării și securității. 

2018 

3. Sprijinirea dezvoltării socioeconomice 

 

3.1. Extinderea Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest pentru a 

atrage în continuare și a coordona investițiile din partea donatorilor bilaterali 

și a instituțiilor financiare internaționale. 

2019 

3.2 Stimularea semnificativă a furnizării de garanții prin intermediul 

Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest pentru a atrage investiții 

private. 

2019 

3.3. Consolidarea măsurilor de sprijinire a dezvoltării sectorului privat, 

care să vizeze inclusiv eforturile de specializare inteligentă și să cuprindă un 

sistem de susținere a întreprinderilor nou-înființate din întreaga regiune.  

2019 

3.4. Sporirea accesului la finanțare și valorificarea potențialului de creștere 

al întreprinderilor mici și mijlocii. 

2018 

3.5. O mai bună integrare a țărilor din Balcanii de Vest în rețelele existente 

de cunoștințe ale UE și sprijinirea dezvoltării capacităților de cercetare și 

inovare pentru a permite participarea eficace la programele-cadru ale UE. 

2018 

3.6. Mobilizarea competențelor de specialitate ale UE pentru a sprijini 

punerea în aplicare a Spațiului Economic Regional. 

2018 

3.7. Facilitarea comerțului dintre UE și țările din Balcanii de Vest, precum 

și în interiorul regiunii, inclusiv prin instituirea unor programe de 

recunoaștere reciprocă pe baza Acordului central-european de comerț liber și 

al Spațiului Economic Regional (de exemplu operatorii economici 

autorizați). 

2018 

3.8 Asistarea în continuare a Bosniei și Herțegovinei și a Serbiei în procesul 

lor de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. 

2018 
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3.9. Prin dialoguri consolidate și activități de informare, sporirea asistenței 

acordate țărilor din Balcanii de Vest pentru a asigura convergența 

controalelor lor asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare. 

2018 

3.10. Consolidarea în continuare a exercițiului privind programul de 

reformă economică prin alinierea acestuia la semestrul european care 

vizează statele membre ale UE, prin consolidarea asistenței tehnice și 

integrarea sporită a priorităților din programele de reformă economică și a 

orientărilor strategice ministeriale în programarea Instrumentului de 

asistență pentru preaderare. 

2018-

2019 

3.11. Punerea unui accent sporit pe ocuparea forței de muncă și reformele 

sociale printr-o monitorizare mai bună a politicilor relevante și prin 

instituirea unei reuniuni ministeriale anuale UE-Balcanii de Vest cu privire 

la aceste chestiuni, ale cărei concluzii vor fi integrate în programele de 

reformă economică. 

2019 

3.12. Acordarea unei asistențe financiare sporite în domeniul social în țările 

din Balcanii de Vest, inclusiv în domeniul sănătății. 

2019-

2020 

3.13 Consolidarea sprijinului pentru educație, în special lansarea unui 

proiect-pilot pentru mobilitate în domeniul educației și formării 

profesionale. 

2019 

3.14. Dublarea finanțării din cadrul programului Erasmus+. 2019-

2020 

4. Îmbunătățirea conectivității  

 

4.1. Acordarea de sprijin pentru utilizarea într-o măsură mai mare a 

oportunităților oferite de Mecanismul pentru interconectarea Europei în 

Balcanii de Vest, asigurând totodată alinierea la obiectivele relevante ale 

strategiilor macroregionale ale UE. 

2018 

4.2. Extinderea uniunii energetice a UE către Balcanii de Vest: securitatea 

energetică, deschiderea piețelor și tranziția energetică, inclusiv eficiența 

energetică și sursele regenerabile de energie. 

2019-

2020 

4.3. Acordarea de sprijin pentru consolidarea capacităților și facilitarea 

participării autorităților și organizațiilor din Balcanii de Vest la activitatea 

rețelei autorităților de reglementare din domeniul energetic și 

operatorilor de sisteme de transport și distribuție, în special la activitatea 

Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 

Energiei și a Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport. 

2018-

2019 

4.4. Eforturi pentru finalizarea pieței regionale a energiei electrice în 

Balcanii de Vest și pentru asigurarea integrării pieței din Balcanii de Vest în 

piața internă a UE a energiei electrice. 

2018-

2019 
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4.5 Sprijinirea în continuare a creării unui spațiu unic de reglementare și a 

unui proces eficace de reformare a pieței energetice în temeiul Tratatului de 

instituire a Comunității Energiei. 

2018 

4.6. Acordarea de sprijin pentru punerea în aplicare a Tratatului de 

instituire a Comunității transporturilor și asigurarea funcționării depline 

a secretariatului său. 

2018-

2019 

4.7. Încurajarea în continuare a participării țărilor din Balcanii de Vest la 

diferitele forumuri din domeniul transporturilor și la reuniunile comitetului 

pentru rețeaua transeuropeană de transport. 

2019 

4.8. Acordarea de sprijin pentru creșterea competitivității prin măsuri 

consolidate de eliminare a obstacolelor de la frontiere, în special puncte 

rutiere și feroviare integrate de trecere a frontierelor. 

2018-

2019 

4.9. Acordarea de sprijin pentru o nouă strategie feroviară cu scopul de a 

include Balcanii de Vest în rețeaua și piața principală a UE, prin integrarea 

lor progresivă în coridoarele „Orient/Est-mediteraneean„ și „Mediteraneean” 

ale rețelei centrale. 

2018 

4.10. Explorarea posibilității de a permite participarea țărilor din Balcanii de 

Vest la agențiile de transport europene. 

2018 

4.11. Acordarea de sprijin pentru stabilirea unei noi strategii în domeniul 

siguranței rutiere, inclusiv eforturi de reducere a numărului de accidente 

rutiere mortale prin eliminarea punctelor negre (tronsoane în care se produc 

accidente frecvente). 

2018-

2019 

5. O Agendă digitală pentru Balcanii de Vest 

 

5.1. Lansarea unei Agende digitale pentru Balcanii de Vest, care să 

includă o foaie de parcurs pentru a facilita reducerea taxelor de roaming. 

2018 

5.2. Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în 

bandă largă în Balcanii de Vest, inclusiv prin integrarea în rețeaua 

birourilor cu competențe în materie de bandă largă. 

2018-

2019 

5.3. Sprijinirea dezvoltării serviciilor electronice în materie de guvernare, 

achiziții publice și sănătate, precum și a competențelor digitale în Balcanii 

de Vest.  

2018-

2019 

5.4. Sprijinirea dezvoltării capacităților în ceea ce privește încrederea în 

domeniul digital și securitatea digitală, în paralel cu eforturile de sporire a 

digitalizării industriale. 

2018-

2019 

5.5. Creșterea sprijinului pentru adoptarea, punerea în aplicare și asigurarea 

respectării acquis-ului din domeniul pieței unice digitale.  

2018-

2019 
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6. Sprijinirea reconcilierii și a relațiilor de bună vecinătate  

 

6.1. Sprijinirea inițiativelor menite să favorizeze reconcilierea și justiția de 

tranziție, cum ar fi Comisia regională înființată pentru stabilirea faptelor 

privind crimele de război și alte încălcări ale drepturilor omului comise pe 

teritoriul fostei Iugoslavii (RECOM).  

2018-

2019 

6.2 Acordarea de sprijin pentru combaterea impunității prin susținerea 

Mecanismului pentru tribunalele penale internaționale, atât cu scopul de a 

aprofunda cooperarea dintre procurorii naționali, cât și de a informa 

publicul, precum și a secțiunilor judecătorești specializate pentru Kosovo.  

2018-

2019 

6.3 Eforturi de găsire a unei soluții la nivel regional la problemele legate de 

persoanele dispărute și minele terestre. 

2018-

2019 

6.4. Sprijinirea în continuare a inițiativelor de reconciliere, inclusiv 

extinderea mandatului și a sferei de activitate ale Biroului de Cooperare 

Regională pentru Tineret și introducerea unui program de mobilitate 

intraregională.  

2018-

2019 

6.5. Intensificarea cooperării în domeniul culturii și al sportului, inclusiv 

activități de protejare a patrimoniului cultural al țărilor din Balcanii de Vest, 

de combatere a traficului ilicit de bunuri culturale și de promovare a 

industriilor culturale și creative, inclusiv participarea la programul Europa 

Creativă. 

2018 

6.6. Asocierea deplină a țărilor din Balcanii de Vest la Anul European al 

Patrimoniului Cultural și implicarea acestora în toate evenimentele și 

inițiativele relevante. Lansarea Rutei patrimoniului UE-Balcanii de Vest, 

ce va cuprinde o serie de evenimente de celebrare a patrimoniului cultural în 

toate formele sale. 

2018 

 


