ГОВОР
Саше Драгина, Министра заштите животне средине Републике Србије
Среда, 10.10.2007.
Тачка 1. Отварање Конференције
Плaва сала
Ваше Екселенције, даме и господо,
Пре свега бих се захвалио свим учесницима на Шестој министарској
конференцији у оквиру процеса „Животна средина за Европу“.
Републици Србији и граду Београду је част бити домаћин овом најважнијем
догађају у области заштите животне средине у региону UNECE.
Сада бих реч дао господину Борису Тадићу, председнику Републике Србије,
који ће одржати поздравни говор и отворити Конференцију.
………………………………………………………………………………………………..
Захваљујем се господину председнику на топлом поздравном обраћању, а пре
него што усвојимо предлог програма Конференције, позивам господина Сватослава
Куруленка, првог заменика министра заштите животне средине Украјине који ће нам
се обратити на тему „Од Кијева до Београда: предаја бакље 'Животна средина за
Европу'“.
************
Пре свега желим да се захвалим господину Сватославу Куруленку, првом
заменику министра заштите животне средине Украјине на инспиративном говору и
охрабрењу за преузимање веома одговорне и часне дужности – организације Шесте
министарске конференције „Животна средина за Европу“ у Београду.
На основу састанака Припремне радне групе високих званичника (WGSO) у
којима су учешће узели представници 56 земаља, Секретаријат Економске комисије
УН за Европу (UNECE) је у сарадњи са председавајућим израдио предлог програма
Конференције и организацију рада на Конференцији.
Оба документа су обједињена на основу интереса који су владе изразиле, као
и на основу доприноса партнера у процесу „Животна средина за Европу“ (EfE). У

току израде, Радна група високих званичника је узела у обзир изражене интересе, али
је у исто време осигурала добру равнотежу и обимну заступљеност региона UNECE,
базирајући се како на географској покривености, тако и на руковођењу влада
одређеним активностима.
Такође бих се захвалио члановима Секретаријата Економске комисије УН за
Европу (UNECE) и Радној групи високих званичника за њихов успешан и вредан рад
за време припремног периода који је претходио Конференцији. Веома смо захвални
за подршку свих организација и појединаца који су узели учешћа у организацији.
Документи обухватају процену и имплементацију претходно договрених
одлука и механизама заједно са презентацијом Европске агенције за заштиту
животне средине, у којој се представља Четврти паневропски извештај о процени
стања животне средине (Београдска процена) и Преглед стања животне средине
UNECE; затим, образовање за одрживи развој; биодиверзитет; изградњу капацитета
са посебним освртом на земље источне Европе, Кавказа и централне Азије уз
презентацију извештаја о имплементацији централноазијске иницијативе о одрживом
развоју, као и представљање перспектива земаља југоисточне Европе уз презентацију
Београдске иницијативе; партнерство у финасирању заштите животне средине и
партнерство ради пружања подршке у имплементацији програмских политика и
програма у области заштите животне средине, укључујући и презентацију кључних
налаза UNECE о програмској политици у области заштите животне средине и
међународној конкурентности у свету глобализације и будућности процеса са
усвајањем изјава из Министарске декларације. Предлогом програма Конференције
предвиђено је разматрање докумената прве и друге Категорије.
Даме и господо, позивам вас да изложте своје коментаре у погледу ових
докумената.
Затим вас позивам на усвајање предлога програма.
Како је и предвиђено предлогом програма ког смо управо усвојили, позивам
господина Марека Белку, извршног секретара UNECE и господина Акима Стајнера,
извршног директора Програма УН за заштиту животне средине (UNEP) да нам се
обрате.
Желео бих да се захвалим господи Белки и Стајнеру на обраћању, а сада вас
позивам да присуствујете свечаном отварању.
************
Даме и господо, молим вас да издвојите још који тренутак за групно
фотографисање, а затим вас позивам у конференцијску салу број 1 у згради А на
пленарно заседање. Прва тачка, Процена и имплементација и Стање животне средине
и мониторинг, представља почетак заседања у 10 часова. Молим да након
фотографисања приступимо радном програму. Хвала.

