ХОРИЗОНТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ
ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН И ЗА ТУРЦИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
Како дел од програмската рамка на Европската Унија и на Советот на Европа „Хоризонтален
инструмент за Западен Балкан и за Турција“ (хоризонтален инструмент), Советот на Европа ќе
го спроведе проектот „Превенција и борба против трговијата со луѓе„ во тесно партнерство со
националниот координатор за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција,
Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика,
Државниот инспекторат за труд, Министерството за надворешни работи, Министерството за
правда, како и со организации на граѓанското општество.
Проектот ќе ги поддржи националните органи во превенцијата и во борбата против трговијата
со луѓе, зафаќајќи се со прашања од законодавството, креирањето политики и практиката во
определената област. Ќе се обезбеди експертиза за ревидирање на тековните трендови во
однос на трговијата со луѓе заради цели на експлоатација на трудот во земјата. Врз основа на
наодите на истражувањето, ќе бидат спроведени активности за зголемување на капацитетите
на инспекторите за труд, на службените лица за спроведување на законот, на синдикатите и на
другите засегнати страни за откривање, идентификување и давање помош на жртвите на
трговијата со луѓе за цели на експлоатацијата на трудот. Покрај тоа, ќе бидат вложени напори
за унапредување на правната рамка и на практиката за обезбедување пристап до
обесштетувањето за жртвите на трговијата со луѓе. Проектот ќе цели и кон олеснето безбедно
враќање и реинтеграција на жртвите на трговијата со луѓе преку подобрување на
транснационалната соработка и размената на информации.
Проектот кој започна на 1 октомври 2016 година, и кој ќе заврши на 30 јуни 2018 година, има
севкупен буџет од 350.000 евра.

Цели на проектот
Цел на проектот е да се придонесе кон намалување на трговијата со луѓе во земјата, во
согласност со европските стандарди.
Со проектот треба да се остварат следниве посебни цели:
 Подобрување на откривањето, идентификацијата и давањето помош на жртвите
трговијата со луѓе за цели на експлоатацијата на трудот преку проширување
усвоениот мултидисциплинарен пристап;
 Зајакнување на рамката за ефективен пристап до обесштетувањето за жртвите
трговијата со луѓе;
 Олеснување на безбедното враќање и реинтеграцијата на жртвите на трговијата
луѓе.
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Во согласност со горенаведеното, целите на проектот ќе бидат остварени преку реализација на
следниве очекувани резултати:
 Зголемени сознанија за трговијата со луѓе за цели на експлоатацијата на трудот меѓу
релевантните национални органи;

 Зголемени капацитети на инспекторите за труд, службените лица за спроведување на
законот, синдикатите и на другите засегнати страни за откривање, идентификување и
давање помош на жртвите на трговијата со луѓе за цели на експлоатацијата на трудот;
 Зголемени сознанија на надлежните органи за постојните добри практики за
воспоставување државен фонд за обесштетување;
 Подобрени капацитети на службените лица за спроведување на законот, обвинителите
и судиите за олеснет пристап до обесштетувањето за жртвите на трговијата со луѓе;
 Зајакнати капацитети за ефикасна транснационална соработка и размена на
информации меѓу одговорните органи и организациите на граѓанското општество во
однос на идентификувањето и на упатувањето на жртвите на трговијата со луѓе.

Основни информации
На 11 април 2016 година, Генералниот секретар на Советот на Европа Торбјорн Јагланд и
Комесарот на Европската Унија за европска соседска политика и преговори за проширување
Јоханес Хан објавија нова иницијатива за соработка на двете организации чија цел е поддршка
на Југоисточна Европа и на Турција во нивните напори да се усогласат со европските
стандарди. Иницијативата е наречена „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција
на Европската Унија/Советот на Европа„ (хоризонтален инструмент). Се работи за
тригодишна програма (мај 2016 - мај 2019 година) со фокус на три теми: обезбедување на
правдата, борба против економскиот криминал, како и борба против дискриминацијата и
заштита на правата на ранливите групи. Програмата има буџет од 25 милиони евра, од кои 20
милиони евра се обезбедени од Европската Унија, а 5 милиони евра од Советот на Европа.
Преку хоризонталниот инструмент Европската Унија и Советот на Европа ќе им помогнат на
корисниците во Југоисточна Европа и во Турција да се усогласат со стандардите на Советот на
Европа и со acquis на Европската Унија, преку комплементарен двостран пристап на техничка
соработка и обезбедување експертиза. Хоризонталниот инструмент се потпира на
единствените работни методи на Советот на Европа, при што посебно осмислените
активности за техничка соработка се засноваат врз заклучоци и препораки на телата за
мониторинг на Советот на Европа, кои ги нагласуваат областите каде што се потребни
унапредувања во законодавството и во политиките на корисниците за да се усогласат со
стандардите на Организацијата.
Канцеларија на Советот на Европа во Скопје
„Партизански одреди“ 15A-1/12
Скопје
тел.: +389 2 32 56 900
Советот на Европа е водечка организација за човекови права на
европскиот континент. Се состои од 47 земји членки, од кои 28
се членки на Европската Унија. Сите земји членки на Советот
на Европа се обрзале да ја почитуваат Европската конвенција
за човекови права, договор кој е изготвен со цел да се обезбеди
почитување на човековите права, демократијата и владеењето
на правото. Европскиот суд за човекови права го надгледува
спроведувањето на Конвенцијата во земјите членки.
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http://horizontal-facility-eu.coe.int
horizontal.facility@coe.int
jp.horizontal.facility
@CoE_EU_HF
Европската Унија е единствено економско и политичко
партнерство помеѓу 28 демократски европски држави. Нејзините
цели се мир, просперитет и слобода за нејзините 500 милиони
граѓани – во еден поправеден и побезбеден свет. Со цел да се
реализираат нејзините активности, државите членки на ЕУ
воспоставиле тела кои управуваат со ЕУ и го усвојуваат нејзиното
законодавство. Главните тела се Европскиот Парламент (кој ги
претставува европските народи), Советот на Европската Унија
(кој ги претставува националните влади) и Европската Комисија
(која ги претставува заедничките интереси на ЕУ).
http://europa.eu
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