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Одржан пети састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну
политику
Пети састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику
између ЕУ и БиХ одржан је данас путем видео-конференције.
Састанком је у име БиХ копредсједавао помоћник министрице у Министарству
цивилних послова Аднан Хусић, а у име Европске комисије Алберто Камарата
(Cammarata) из Опште управе за политику проширења и преговоре о приступању.
Представници ЕУ и БиХ су, између осталог, размијенили информације о провођењу
Споразума о стабилизацији и придруживању и препорука Европске комисије у
областима образовања и обуке, информационог друштва и медија, истраживања и
иновација, те запошљавања и социјалне политике.
Комисија је похвалила учествовање БиХ у програму Хоризонт 2020, програму ЕУ
намијењеном истраживању и иновацијама, а у којем је до сада повучено више од 8,5
милиона евра. Исто тако, Комисија је позвала власти у БиХ да се изради и усвоји
стратегија паметне специјализације.
Приоритет и даље остаје побољшање координације међу институцијама у сектору
образовања. Комисија је нагласила да институције у БиХ требају осигурати
функционалан систем (ре)акредитације високошколских установа и студијских
програма у цијелој земљи. Такође, власти у БиХ су позване да осигурају услове за
учествовање БиХ у међународним тестирањима ПИСА и ПИРЛС.
БиХ је позвана да усвоји закон о електронској идентификацији и услугама повјерења за
електронске трансакције усклађен с acquis-ем, те закон о електронским
комуникацијама и електронским медијима. Истакнута је важност израде и усвајања
стратегије за cyber сигурност и стратегије за приступ широкопојасној мрежи.
У области запошљавања и социјалне политике приоритет и даље остаје израда и
усвајање цјелодржавне стратегије запошљавања.

Дирекција за европске интеграције

Đoke Mazalića 5, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 255 315 , fax: +387 33 255 317; http://www.dei.gov.ba
Ђоке Мазалића 5, 71000 Сарајево, тел: +387 33 255 315, факс: +387 33 255 317; http://www.dei.gov.ba

