
ПОДГОРИЧКА ИНИЦИЈАТИВА 

Декларација министара и представника на високом нивоу 

приликом 

Првог министарског панела на високом нивоу о реаговању на климатске изазове 

и изазове животне средине у ЈИЕ 

Ми, министри и представници на високом нивоу министарстава за животну средину 

Југоисточне Европе, окупљени да потврдимо нашу посвећеност спровођењу димензије 

животне средине Стратегије ЈИЕ 2020, коју су подржале и усвојиле владе ЈИЕ у новембру 

2013. године, прихватамо да: 

1. Одајемо изузетно признање тежњама датим у Стратегији ЈИЕ 2020 и Берлинском 

процесу којима се приказује воља и политичка подршка за европску перспективу 

региона; 

2. Препознајемо улогу и напредак Регионалне радне групе за животну средину под 

окриљем Стратегије ЈИЕ 2020 у програмирању, надзору и праћењу димензије 

животне средине; 

3. Похваљујемо нашу сарадњу са РСС у вођењу Стратегије ЈИЕ 2020 и РСЖС у 

координацији димензије животне средине у сарадњи са Глобалним партнерством за 

воде - Медитеран, Сталном радном групом за регионални рурални развој и свим 

осталим партнерима; 

4. Интегришемо заштиту животне средине у Стратегију и програм рада РСС за 

период 2017-2019. године узимајући у обзир одговарајуће националне приоритете. 

5. Позивамо на интегрисање у главне токове Димензије животне средине Стратегије 

ЈИЕ 2020 у програмирању помоћи ЕК у складу са заједнички договореним и 

утврђеним приоритетима; 

6. Посвећујемо се заједничкој регионалној визији за одрживи развој, тиме се 

заједнички отискујући у спровођење Агенде за одрживи развој 2030, Париског 

климатског споразума, као и Мапе пута ЕУ 2050 и Стратегије за биолошку 

разноврсност ЕУ 2020, уз њихово преношење у националне политике одрживог 

развоја и климатских промена; 

7. Повећамо напоре за решавање питања животне средине и последица климатских 

промена путем мера за ублажавање последица и прилагођавање у ЈИЕ, у контексту 

интегрисаног, паметног и одрживог раста за унапређење просперитета свих 

грађана; 

8. Гајимо унапређен систем руковођења, партнерства и сарадње за спровођење 

Агенде УН за одрживи развој 2030 у региону ЈИЕ, у складу са националним 

приоритетима у оквиру процеса придруживања ЕУ, нарочито путем напора за 

јачање руковођења у области животне средине, 

9. Подстичемо интегрисање заштите и одрживог коришћења природних ресурса - 

ваздуха, земљишта, река, језера, обалских и поморских екосистема, биолошке 

разноврсности, шумских и планинских екосистема, укључујући заштиту 



екосистема и одрживо коришћење услуга екосистема усмерено на одрживост 

економског раста; 

10. Наглашавамо потребу за кохерентном применом политика у региону јачањем 

ефикасних административних и финансијских структура и релевантних 

институција задужених за спровођење, надзор и извештавање у области животне 

средине, препознајући важност правовремених, циљаних, релевантних и поузданих 

информација за доношење политика и одлука на основу сазнања; 

11. Делујемо у смеру смањења антропогених ефеката на екосистеме Јадранског мора и 

његове обале и за подршку интегрисаном управљању обалском зоном; 

12. Делујемо у смеру промовисања и, по могућству поспешивања примене чистих 

технологија које су климатски осетљиве и промовишемо обрасце одрживе 

потрошње и производње у контексту зелене економије и одрживог управљања 

зеленим коридорима који подржавају везе у оквиру региона ЈИЕ; 

13. Повећавамо пажњу усмерену на енергетску ефикасност у нашем региону као начин 

за стварање радних места, борбу против климатских промена и смањење 

енергетског сиромаштва; 

14. Истичемо важност доприноса цивилног друштва, међународних организација и 

других релевантних заинтересованих страна у региону; 

15. Прихватамо да на годишњем нивоу сазивамо панел на високом нивоу министара 

животне средине ЈИЕ са циљем обезбеђивања смерница за програмирање и 

спровођење димензије животне средине Стратегије ЈИЕ 2020 и захтевамо од РСС и 

РСЖС да га организују са другим релевантним партнерима; 

16. Изражавамо захвалност Влади Црне Горе што су били домаћини овог Првог панела 

на високом нивоу министара животне средине ЈИЕ; 

17. Позивамо Владу Црне Горе да пренесе ову декларацију Париском самиту о 

Западном Балкану 2016. године. 


