Проект против економски криминал во Западен Балкан и Турција
Која е целта?
Регионалниот проект против економски криминал (HFII-AEC-REG) има за цел да се поттикне воедначен пристап во
имплементацијата на релевантните стандарди на телата за мониторинг на Советот на Европа: ГРЕКО и МАНИВАЛ,
од страна на корисниците во Западен Балкан и Турција. Со него ќе се поддржат прекуграничните аспекти на
заложбите за соработка и координација во борбата против економскиот криминал во Западен Балкан и Турција.
Поконкретно, проектот има за цел справување со недостатоците со ставање акцент на три клучни области: (1)
ризици од корупција во јавните набавки, (2) транспарентност на вистинските сопственици и (3) борба против
финансирањето тероризам во секторот на непрофитни организации.
Кој има придобивки од Проектот?
► Проектот тесно соработува со разни корисници и соработници во владините тела на сите нивоа,
специјализираните агенции и надзорните тела кои се вклучени во спречувањето и борбата против економскиот
криминал на Западен Балкан и Турција, вклучително и:
► влади и министерства (Министерство за правда; Министерство за внатрешни работи; Министерство за финансии)
► специјализирани агенции: антикорупциски тела и единици за финансиско разузнавање
► судски и обвинителски служби
► надзорни и регулаторни органи: супервизори на непрофитни организации; супервизори на финансискиот и
приватниот сектор и инспектори
► царински и гранични власти
► граѓани,
организации

на

граѓанското

општество

и

приватен

сектор.

Како ќе работи Проектот?
Со проектот ќе се обезбеди комбинација на советодавни интервенции и интервенции за градење капацитети на
регионално ниво, но, и на локално ниво преку пилот активности кои се прилагодени на посебните потреби на
корисниците. Во овој процес, властите ќе добиваат поддршка преку проектот во повеќе насоки, односно:
►јакнење на регулаторните и оперативните рамки;
►размена на искуства, добри практики и совети меѓу учесниците;
►градење капацитети и развој на вештини;
►поттикнување на регионална и меѓу-агенциска соработка и прекугранична размена на податоци.
Што очекуваме да постигнеме?
► Преку проектот на властите од Западен Балкан и Турција им се помага да постигнат клучни резултати,
односно:
► подобрени јавни набавки и извршување на јавни договори;
► размена на добри практики за „Транспарентност на вистинските сопственици“;
► борба против финансирањето тероризам во секторот на непрофитни организации.

Колкав е буџетот?
► вкупниот буџет за проектот е 675.000 евра;
► буџетот наменет за целокупната програма на Хоризонталниот инструмент изнесува околу 41 милион евра (85% од
Европската унија, 15% од Советот на Европа).

Како до повеќе информации?
► интернет страница на Одделот за економски криминал и соработка: www.coe.int/econcrime и посебната
интернет страница на Регионалниот проект против економски криминал: www.coe.int/HF-II-AEC
► интернет страница за Хоризонталниот инструмент: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Маиа Мамулашвили, програмски координатор, Оддел за економски криминал и соработка,
Maia.Mamulashvili@coe.int, + 33 3 90 21 42 14
Јоана Каши, Програмски координатор, Оддел за економски криминал и соработка, Joana.Kashi@coe.int
► Марија Симиќ, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601
337
► Бесник Бака, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217
8430

За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција
“Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022” е заедничка иницијатива на Европската Унија и Советот на
Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во областа на човековите
права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските стандарди, вклучително, онаму каде што
е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Турција и Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа
од мај, 2019 година.
*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот, и е во согласност со УНСЦР 1244 и мислењето на ИЦЈ за
Декларацијата за независност на Косово.
Советот на Европа е водечка организација за човекови права
на континентот. Се состои од 47 земји-членки, вклучително
сите членки на Европската Унија. Сите земји-членки на Советот
на Европа ја потпишаа Европската Конвенција за Човекови
Права, Договорот за заштита на човековите права,
демократијата и владеење на правото. Европскиот суд за
Човекови Права ја надгледува имплементацијата на
Конвенцијата кај земјите-членки.
www.coe.int

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги спојат
своите знаења, ресурси и судбини. Заедно, изградија зона на
стабилност, демократија и оддржлив развој, притоа
зачувувајќи ја културолошката различност, толеранцијата и
индивидуалните слободи. Европската Унија е посветена на
споделување на своите достигнувања и вредности со земји и
луѓе надвор од нејзините граници.
www.europa.eu

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените гледишта не
треба да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни.

