Назив обуке

Садржај обуке

Трајање обуке
изражено бројем
академских часова

Опис обуке

ц) ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА
1. Европска економска интеграција
 Фазе економске интеграције
 Историја европске економске интеграције
2. Унутрашње тржиште ЕУ
 “4 слободе”
 Анализа неких од најзначајнијих политика економске интеграције (конкуренција, трговина, порези…)
3. Економска и монетарна унија (ЕМУ)
 Монетарна унија и Еврозона
 Координација економских политика
 Споразум о стабилизацији и расту
 Европски семестар
 Буџет Европске уније
4. ЕУ и глобалне економске интеграције
5. БиХ и економска интеграција с ЕУ
 Копенхагенски критеријуми (са нагласком на Економски критеријум)
 Обавезе БиХ по Споразуму о стабилизацији и придруживању (ССП-у) и напредак у њиховом испуњавању
 Улога претприступних фондова



Класична обука у учионици: 12 академских часова, то јест 2 дана по 6 академских часова
Вебинар: 8 академских часова, то јест 2 дана по 4 академска часа

Европска економска интеграција је процес који траје од самих почетака ЕУ, а одвија се у етапама, почевши од
успостављања зоне слободне трговине, царинске уније, заједничког тржишта, до данашње фазе развоја која има за
циљ успоставу ЕМУ и довршетак процеса интеграције унутрашњег тржишта. ЕМУ представља велики корак према
потпуној интеграцији унутрашњег тржишта у ЕУ, али и европских економија уопште, а укључује координацију
економских и фискалних политика, заједничку монетарну политику, те заједничку валуту – евро. Све наведено
уједно се може посматрати и као „продубљивање“ и „проширивање“ европске економске интеграције путем
еволуције законодавства у домену економских функција ЕУ. ЕУ је развила неколико механизама којим управља
својом економијом, односно координише и усклађује економске политике држава чланица, са циљем стабилности
монетарне уније и Еврозоне, али и економија држава чланица. Координација и усклађивање се одвија у оквиру
различитих инструмената, од којих је најважнији Споразум о стабилности и расту, који представља сет правила за
здраве политике јавних финансија и координацију фискалних политика држава чланица.
Познавање процеса европске економске интеграције од суштинске је важности за земље које приступају ЕУ,
укључујући и БиХ, јер доприноси бољем разумијевању начела условљености и Копенхагенских критеријума
(посебно економског), али и обавеза које за БиХ проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП), и
других инструмената из домена испуњавања Економског критеријума за чланство.





Циљеви обуке

Циљна група
полазника

Исходи учења

Методе извођења
обуке

Упознати полазнике са фазама европске економске интеграције
Пренијети знања о унутрашњем тржишту ЕУ и најзначајнијим политикама за његово функционисање
Упознати полазнике са надлежностима ЕУ и држава чланица у домену економских функција
Упознати полазнике са надлежностима, процесима и механизмима координације и усклађивања економских
политика држава чланица
 Пренијети знања о монетарној унији и еврозони
 Упознати полазнике са Буџетом ЕУ и начином његовог настајања
 Упознати полазнике са Копенхагенским критеријумима за чланство у ЕУ
 Упознати полазнике с обавезама БиХ по ССП-у у домену економске интеграције
 Упознати полазнике са напретком БиХ у домену испуњавања економског критеријума за чланство
 Чланови тијела у систему координације процеса европских интеграција и осталих структура успостављених за
потребе процеса европских интеграција и државни службеници који обављају послове:
- координације процеса придруживања Босне и Херцеговине ЕУ
 Научни и стручни радници, студенти додипломских, постдипломских и докторских студија у области
европских интеграција, новинари, представници невладиних организација, запослени у јавним предузећима и
незапослени
 Полазници обуке упознати са фазама европске економске интеграције
 Полазници обуке разумију односе трошкова и користи које процес европских (економских) интеграција
нужно намеће
 Полазници обуке разумију логику на којој почива процес обликовања политика ЕУ у домену економских
функција
 Полазници обуке упознати са тренутним статусом и перспективом БиХ у процесу европских интеграција у
економском домену
Обука се може држати као класична обука у учионици или вебинар.
Теоретски дио (презентације) и практични дио.
Уколико се обука држи у форми вебинара, скраћење њеног трајања треба бити спроведено на начин да се осигура
пропорционално покривање цјелокупног садржаја (теоретски дио и вјежбе).
Практични дио састоји се од тестова самопроцјене знања након сваког дана, то јест, од укупно 2 теста
самопроцјене знања.

