ИЗВЈЕШТАЈ
СА САСТАНКА О СПРОВОЂЕЊУ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ ДИМЕНЗИЈЕ
ОЕБС-а (ЕЕД),
Беч, 17- 19. октобар 2011.

У Бечу је од 17. до 19. октобра 2011. године одржан први састанак о спровођењу
ОЕБС-ове економске и еколошке димензије (ЕЕД).
На састанку су учествовали представници држава чланица ОЕБС-а, Парламентарне
скупштине ОЕБС-а и партнера за сарадњу, представници институција ОЕБС-а, те
представници релевантних међународних организација и невладиног сектора.
Делегацију Босне и Херцеговине на овом састанку чинили су: Лазар Продановић,
посланик у Представничком дому ПСБиХ и члан Делегације ПСБиХ у Парламентарној
скупштини ОЕБС-а, Јелена Рајаковић, секретар Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у,
Сабахка Рађо, министар савјетник у Мисији БиХ при ОЕБС-у.
Састанак о спровођењу ЕЕД-а одржан је на основу одлуке која је усвојена прошле
године на самиту ОЕБС-а у Астани. Састанак је радио у пленуму и четири радне
сесије. На састанку је, након годишњег 19. форума ЕЕД-а који је у септембру ове
године одржан у Прагу, настављена расправа о питањима која су на дневном реду
ЕЕД-а, а односе се на заједничке активности и сарадњу у оквиру ОЕБС-а у области
развоја одрживе енергије и транспорта, те реализације одлука и обавеза из области
ЕЕД-а: доброг управљања, борбе против корупције, прања новца и финансирања
тероризма, енергетске безбједности, модернизације економије и заштите животне
средине и безбједности, те сарадње са релевантним регионалним и међународним
организацијама.
Делегација БиХ имала је излагање у вези са питањем заштите животне средине у нашој
земљи и активностима које се предузимају у сарадњи и уз помоћ Мисије ОЕБС-а у
БиХ. У оквиру излагања истакнут је интерес БиХ да се Мисија више инволвира у
области друге димензије ОЕБС-а, посебно у вези с питањем заштите животне средине.
Исказан је и наш интерес за процесе изградње капацитета и унапређење инспекцијског
сектора у заштити животне средине, као и за већи ангажман судија и тужилаца у овој
области, како би се предуприједиле криминалне активности и унаприједила
безбједност у области екологије у БиХ.

Говорећи о сарaдњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ, наглашен је обострани интерес у
заједничком ангажовању с циљем пружање подршке примјени Конвенције о приступу
информацијама, учешћу јавности у доношењу одлука и приступу правосуђу у
питањима која се тичу екологије.
Током састанка делегације су дале пуну подршку и истакле интерес да се у процесу
припрема за 18. састанак Министарског савјета ОЕБС-а усагласе четири предложене
одлуке из области ЕЕД-а, и то:
1.
2.
3.
4.

Безбједност у области енергије у ОЕБС-у
Јачање дијалога о транспорту у ОЕБС-у
Поромоција једнаких могућности за жене у економској сфери
Економске и еколошке мјере за јачање повјерења.

На крају састанка закључено је да је потребно и наредне године одржати састанак, због
важних питања којима се бави ЕЕД.
Такође је наглашена потреба унапређења политичке подршке, координације и сарадње
између држава чланица, као и међународних и регионалних организација (главни
партнер је УНЕЦЕ) уз интензивније укључивање цивилног и невладиног сектора како
би се лакше могле испуњавати обавезе ОЕБС-а из друге димензије.
Истакнута је потреба унапређења ефикасности ЕЕД-а, праћење реализације пројеката,
те наставак организовања обука, посебно из области борбе против трговине људима.
Извјештај припремила:
секретар Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у
Јелена Рајаковић

*Извјештај одобрио члан Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у, г. Лазар Продановић
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