ЕНВАП 3
Блиска сарадња и подршка у припремама за
преговоре о Поглављу 27 о животној средини

Србија и Шведска за Поглавље 27

ПРОЈЕКАТ
Пројекат Припреме за преговоре у процесу приступања Републике Србије Европској унији, у
области заштите животне средине 3 (ЕНВАП 3) је требало да буде четворогодишњи пројекат
који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Сида) током периода
2016-2020, а који одговара на изазове приступања Србије ЕУ на пољу животне средине. На
захтев Владе Републике Србије, период имплементације ЕНВАП 3 продужен је до априла
2022. године.
Радећи у сарадњи са Министарством заштите животне средине, пројекат обезбеђује циљану
подршку припремама за преговоре о Поглављу 27 из области животне средине.

ПОГЛАВЉЕ 27 – животна средина и климатске промене је усмерено на одрживи развој
и заштиту животне средине за садашње и будуће генерације. Садржи преко 200 ЕУ прописа.
Њихово усклађивање захтева значајне инвестиције и јаку и добро опремљену
администрацију на националном и локалном нивоу.

ПРОЈЕКТИ ЕНВАП 1 и ЕНВАП 2 су успешно подржали Србију у припремама за будуће
преговоре о приступању ЕУ.

ЕНВАП 3 наставља да подржава Министарство у планирању и спровођењу процеса
приступања ЕУ.
Циљ пројекта је да ојача способност Министарства да управља процесима приступања ЕУ на
пољу животне средине и да се ефикасно припреми и учествује у наступајућим преговорима о
приступању ЕУ за Поглавље 27.

ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ
Србија је успешно отворила и затворила преговарачко Поглавље 27 и спремна је да га
примени.

ИЗЈАВА О МИСИЈИ – ЧИМЕ СЕ ПРОЈЕКАТ БАВИ?
ЕНВАП 3 се фокусира на три повезане активности:
Ÿ Подршка преговорима
Ÿ Подршка комуникацији о преговорима о питањима из Поглавља 27
Ÿ Подршка Агенцији за заштиту животне средине Србије у управљању информацијама из

области животне средине у преговорима о Поглављу 27
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ДОСАДАШЊА ДОСТИГНУЋА ЕНВАП
Шведска агенција за заштиту животне средине је подржавала припреме Србије за
преговоре о приступању ЕУ од 2011. кроз Пројекат приступања у области животне средине 1
и 2 (ЕНВАП 1 и ЕНВАП 2). ЕНВАП 1 пројекат се фокусирао на унапређење разумевања
процеса преговора о приступању ЕУ и захтеве у сектору животне средине. ЕНВАП 2 се
углавном фокусирао на скрининг фазу преговора о приступању и допринео је позитивним
проценама од стране ЕУ – предлогу да се преговори отворе без додатних мерила.
ЕНВАП 3 се у потпуности бави припремама за преговоре – подршком развоју Преговарачке
позиције уопште, али и доприноси процесу апроксимације одређених директива и
уредби ЕУ. Састанци, радионице, семинари су главни алат за спровођење активности
ЕНВАП 3. Од почетка пројекта до средине 2020. године уз подршку ЕНВАП 3 организовано је
око 260 догађаја (на нивоу Поглавља 27 или специфичних за сектор и прописе) уз учешће око
3600 особа. У сарадњи са националним службама, ЕНВАП 3 се ослања на Шведску агенцију
за заштиту животне средине и другу шведску и међународну стручну помоћ, укључује
националне експерте, као и стручњаке из научних организација у Србији.
Усвајање Преговарачке позиције за Поглавље 27 на седници Владе Републике Србије у
јануару 2020. године и њено званично подношење за преговоре, представља главно
достигнуће припремног процеса који подржава ЕНВАП 3.

ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ представљају завршну фазу процеса интеграција
државе кандидата за пријем у Европску унију. Европски савет је одобрио Србији статус
кандидата за чланство 2012.године, а преговори о приступању са Србијом су почели у
јануару 2014. године.

СКРИНИНГ
Када се отворе преговори о приступању, Европска комисија испитује државу кандидата
кроз процес скрининга. Позитиван закључак Извештаја о скринингу значи позив држави да
поднесе Преговарачку позицију и отвори преговоре о одређеном поглављу. Позив за
подношење Преговарачке позиције за Поглавље 27, Србија је примила у децембру 2016.
године.

ЕУ ПРОПИСИ (ACQUIS) су подељени у 35 различитих поглавља од којих се о сваком
преговара одвојено.
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