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ЧЛЕН 99

ЕНЕРГИЈА

Соработката ќе ги одрази начелата на пазарната економија и Договорот за европската 
енергетска повелба и ќе се развива во насока на постапното интегрирање во европските 
пазари на енергија.

Соработката особено ќе го вклучи следново:

• формулирање и планирање на енергетската политика, вклучувајќи модернизација на 
инфраструктурата, подо-брување и диверсификација во снабдувањето и подобар 
пристап кон пазарот на енергија, вклучувајќи и олеснување на транзитот;

• управување и обука за енергетскиот сектор и трансфер на технологија и знаења;

• поттикнување за штедење енергија, ефикасноста на енергијата, обновливата енергија 
и проучување на влијанието на производството и потрошувачката на енергија врз 
животната средина;

• формулирање на рамковни услови за преструктуирање на енергетските капацитети и 
соработка меѓу претпријатијата во овој сектор.

СПОГОДБА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА 
И АСОЦИЈАЦИЈА

ЧЛЕН 103

ЖИВОТНА СРЕДИНА И НУКЛЕАРНА БЕЗБЕДНОСТ

Страните ќе ја развиваат и зајакнуваат нивната соработка во однос на суштествените 
цели на борбата против деградација на животната средина со цел да се поддржи 
нејзината одржливост.

Соработката ќе се насочи врз следниве приоритетни области:

• борба против локалното, регионалното и прекуграничното загадување (квалитетот на 
воздухот и водата, вклучувајќи и пречистување на отпадните води и загадување на 
водата за пиење) и воспоставување ефикасно набљудување;
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• развој на стратегии во однос на глобални и климатски прашања;

• ефикасно, одржливо и чисто производство и потрошувачка на енергијата, безбедност 
на индустриските капацитети;

• класификација и безбедно ракување со хемикалии;

• намалување на отпадот, рециклирање и безбедно депонирање на отпад и 
спроведување на Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување на 
опасен отпад и негово депонирање (Базел 1989);

• влијанието на земјоделството врз животната средина; ерозија на земјиштето и негово 
загадување со земјоделски хемикалии;

• заштита на шумите, флората и фауната; зачувување на биодиверзитетот;

• уредување на градовите и селата, вклучувајќи ги градежништвото и урбанизмот;

• проценка на влијанијата врз животната средина и стратешка проценка на животната 
средина;

• континуирано приближување на законите и регулативите кон стандардите на 
Заедницата;

• меѓународни конвенции од областа на животната средина во кои Заедницата е членка;

• соработка на регионално ниво, како и соработка во рамките на Европската агенција за 
животната средина;

• образование, информации и јавна свест за прашања од животната средина.

На полето на заштитата од природни непогоди, целта на соработката е да се осигури 
заштита на луѓето, животните, имотот и животната средина од катастрофи 
предизвикани од човекот. За оваа цел соработката би можела да ги вклучи овие 
области:

• размена на резултатите од научни и истражно-развојни проекти;

• заемен надзор, системи за рано предупредување и известување за катастрофите и 
нивните последици;

• спасувачки и акции за пружање помош и системи за помош во случај на катастрофи;

• размена на искуство за рехабилитација и обнова по катастрофи;

• Соработката на полето на нуклеарната безбедност би можела да ги опфати следниве 
теми:
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• подобрување на законите и регулативата на Република Македонија за нуклеарната 
безбедност и јакнење на надзорните власти и нивните ресурси;

• заштита од радијација, вклучувајќи го и набљудувањето на радијацијата во животната 
средина;

• управување со радиоактивен отпад. Република Македонија се обврзува да му обезбеди 
информации на Советот за стабилизација и асоцијација за секоја намера да увезе или да 
складира радиоактивен отпад;

• да поттикне склучување спогодби меѓу државите-членки на Европската унија или 
Евроатом и Република Македонија за рано известување на податоците во случаи на 
нуклеарни незгоди, а доколку има потреба, и општо за прашања од областа на 
нуклеарната безбедност;

• зајакнување на надзорот и контролата на транспортот на материјали кои се подложни 
на радиоактивно загадување.

Соработката особено ќе го вклучи следново:

• формулирање и планирање на енергетската политика, вклучувајќи модернизација на 
инфраструктурата, подо-брување и диверсификација во снабдувањето и подобар 
пристап кон пазарот на енергија, вклучувајќи и олеснување на транзитот;

• управување и обука за енергетскиот сектор и трансфер на технологија и знаења;

• поттикнување за штедење енергија, ефикасноста на енергијата, обновливата енергија 
и проучување на влијанието на производството и потрошувачката на енергија врз 
животната средина;

• формулирање на рамковни услови за преструктуирање на енергетските капацитети и 
соработка меѓу претпријатијата во овој сектор.


