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I nderuar Ministër Ademi,  

Shkëlqesia Juaj, Ambasador Otman,   

Të nderuar zj. Gjorgeva, z.Pietarila,  

Zonja dhe Zotërinj, 

 

Kam kënaqësinë t’u uroj mirëseardhje në evenimentin e 

sotshëm përmbyllës të projektit tuining të financuar nga BE-ja: 

Përforcimi i kapacitetetve të nivelit qendror dhe lokal në 

menaxhimin e mjedisit për cilësinë e ajrit.  

 
Ky projekt tuining ka qënë shembull i suksesshëm për atë se  

duhet të jetë një projekt tuining:  

 
• Vërtetoi se një projekt tuining është një partneritet i ngushtë 

midis institucioneve publike të Maqedonisë dhe Shteteve 

Anëtare të BE-së, ku angazhimi i përfituesit, i cili është 

gjithashtu edhe forca shtytëse e ndryshimeve, është 

themelor për suksesin e projektit.  

• Përpiqet të ndihmojë në futjen e përvojave më të mira të BE-

së, në lidhje me legjislacionin e Komunitetit dhe miratimin e 

tij në momentin e duhur për kontekstin e caktuar nacional. 

Projekti demonstroi se kjo nuk ka të bëjë vetëm me kopijimin 

e sistemit administrativ të një Shteti të caktuar Anëtar.  
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• Qëndrueshmëria është aspekt fundamental i ndihmës së 

BE-së: projektet e financuara nga BE-ja duhet të kenë efekt 

të qëndrueshëm. Ky projekt tuining ka bërë shumë për të 

siguruar qëndrueshmëri. Megjithatë, tani do të jenë të 

nevojshme përpjekje të vazhdueshme nga ana e Ministrisë 

së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, për të siguruar se 

rekomandimet e projektit do të implementohen plotësisht, në 

mënyrë që të arrihen rezultate afatgjata pozitive.  

 
Është e panevojshme të theksoj se sa është e rëndësishme 

tema e këtij projekti, pasi që ndotja e ajrit ndikon në secilin 

prej nesh çdo ditë. Ajri i pastër është thelbësor për shënde 

çdo individi, si dhe për mjedisin e vendit në përgjithësi. Ajo 

që unë do të doja të theksoj është se janë të nevojshme 

përpjekje të përbashkëta në nivele të ndryshme - nacional, 

rajonal dhe lokal - in order to be able to achieve clean air for 

us and our next generations.  

 
In the latest EU Progress Report it is noted that "… 

Preparations in the field of air quality are ëell underëay…". 

Hence, ëe confirmed that the country is continuously making 

progress in this field. In this context, I ëould like to strongly 

encourage you to keep determined to undertake the 

remaining reforms that are needed. The EU on its side ëill 

continue to support the Ministry of Environment and Physical 
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Planning to meet the challenges ahead on the country’s path 

toëards EU integration.  

 

At the end, let me conclude by thanking all the tëinning 

partners: the Ministry of Environment and Physical Planning, 

the Finnish Meteorological Institute, the Austrian 

Environment Agency and the Italian Ministry of Environment, 

Land and Sea for their commitment, their enthusiasm and the 

results achieved under this tëinning project.  

Thank you for your attention! 


