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Завршен настан на твининг проектот финансиран од 

ЕУ:  

Зајакнување на капацитетите на локално и централно 

ниво за управување со животната средина во областа 

на квалитетот на воздухот  

(ЕУ Инфо центар) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Говор на  
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Почитуван Министер Адеми,  

Ваша екселенцио Амбасадор Отман,   

Почитувана г-ѓа Ѓоргева, г-дин Пиетарила,  

Дами и господа,  

 

Чест ми е да ве поздравам денес на завршниот настан на 

твининг проектот финансиран од ЕУ: Зајакнување на 

капацитетите на локално и централно ниво за управување 

со животната средина во областа на квалитетот на 

воздухот.  

 
Овој твининг проект е навистина успешен пример за тоа 

што треба да претставува еден твининг проект:  

 
• Тој докажа дека твининг проектот претставува блиско 

партнерство помеѓу јавните институции  на Македонија и 

земјите членки на ЕУ, во кое заложбите на корисникот, 

кој воедно е и движечка сила за измените, е од витално 

значење за успехот.  

• Тој се обидува да ги претстави најдобрите ЕУ практики 

во однос на законодавството на Заедницата и да се 

усогласи кога и да е потребно со специфичниот 

национален контекст. Тоа е доказ дека не се работи 

само за реплицирање на административниот систем на 

одредена земја членка на ЕУ.  
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• Одржливоста е фундаментален аспект на помошта на 

ЕУ: проектите финансирани од ЕУ треба да имаат 

долготраен ефект. Ангажираните на овој твининг проект 

работеле напорно за да обезбеди одржливост. Сепак, 

сега е потребна поддршка од Министерството за 

животна средина и просторно планирање да обезбеди 

дека препораките на проектот ќе бидат во целост 

спроведени со цел да се постигнат долготрајни 

позитивни резултати.  

 
Непотребно е да се нагласи колку е значаен предметот 

на овој проект бидејќи загадувањето на воздухот влијае 

врз секој од нас. Чистиот воздух е од суштинско значење 

за здравјето на секој поединец како и за целокупната 

животна средина на земјата. Тоа што јас би сакал да го 

истакнам е потребата за заеднички заложби на секое 

ниво – национално, регионално и локално – со цел да  

имаме чист воздух за нас и за следните генерации.  

 
Последниот Извештај за напредок на ЕУ забележува 

дека "… Подготовките во областа на квалитетот на 

воздухот се во тек …". Оттука, потврдуваме дека 

земјата во континуитет напредува во оваа област. Во 

овој контекст, би сакал да ве охрабрам да продолжите со 

спроведување на останатите реформи. ЕУ ќе продолжи 

да го поддржува Министерството за животна средина и 
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просторно планирање во исполнувањето на 

преостанатите предизвици на патот на земјата кон 

интеграција во ЕУ.  

 

На крај, дозволете ми да завршам со благодарност до 

твининг партерите: Министерството за животна средина 

и просторно планирање, Финскиот метеоролошки 

институт, Австриската агенција за животна средина и 

Италијанското министерство за животна средина, копно и 

море и резултатите постигнати во рамките на твининг 

проектот.  

Ви благодарам за Вашето внимание!  


