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МЕДИЈИМА
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
БиХ очекује помоћ Европске уније у набавци вакцина
Пети састанак Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, укључујући заштиту
здравља и потрошача између Европске уније и Босне и Херцеговине одржан је данас
путем видео-конференције.
Представници Европске комисије су поздравили усвајање Измјена и допуна Закона о
систему државне помоћи у БиХ, активности које су власти у БиХ започеле када су у
питању измјене и допуне Закона о конкуренцији у циљу даљег усклађивања са
правном тековином ЕУ, те истакли важност јачања институционалних и
административних капацитета Савјета за државну помоћ и Конкуренцијског савјета.
На састанку се разговарало и о Одлуци Савјета министара БиХ о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег у поступцима јавних набавки и усклађивању
законодавства БиХ са директивама ЕУ о јавним набавкама и концесијама.
Размијењене су информације о тренутној ситуацији у сектору банкарства и утицају
пандемије вируса Цовид-19 на пословање банака, као и о мјерама које су предузете на
осигурању финансијске стабилности. Чланови Делегације ЕУ похвалили су усвајање
новог Закон о осигурању депозита у банкама БиХ којим је унапријеђена заштита
депозита, као и усвајање закона о обавезном осигурању у саобраћају на нивоу
ентитета.
Делегација БиХ је упозната с иницијативама Европске комисије за помоћ здравственим
системима у државама које нису чланице ЕУ у борби против пандемије вируса Цовид19. Констатовано је да се БиХ ослања на Европску унију у погледу приступа вакцини, да
су планови за имунизацију становништва завршени, те да БиХ очекује помоћ Европске
комисије у набавци вакцина.
Европска комисија је оцијенила да је направљен мали напредак у области контроле
дуванских производа и позвала власти у БиХ на усвајање закона којима се забрањује
пушење на јавним мјестима и ратификацију Протокола о уклањању незаконите
трговине дуваном, као и наставак провођења реформи у области јавног здравства.

Петим састанком Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију укључујући заштиту
здравља и потрошача копредсједавали су Zbigniew Zach из DG NEAR и Хамдо Тињак из
МВТО БиХ. О раду Пододбора детаљније прочитајте на
: https://www.dei.gov.ba/bs/stabilization-agreement.
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